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Easy Frensh Polish 
 
•   Frönsk pólering sem er auðveld í notkun og gefur  
    frábæran árangur fljótt 
•   Hentar mjög vel fyrir byrjendur í endurgerð húsgagna  
•   Hentar til notkunar á lítið yfirborð 
•   Til í glæru fyrir náttúrulegt útlit 
 

  

 
 
Efnisnotkun  
Liberon Easy French Polish hentar mjög vel til notkunar á húsgögn, útskorinn við og 
listmuni í sjaldgæfum eða framandi viðartegundum.  
Easy French Polish glært, dregur fallega fram og eykur náttúrulegt útlit viðarins. 
 
Undirbúningur 
Yfirborðið þarf að vera hreint og án allra yfirborðsefna. Fjarlægið vax með Liberon Wax and 
Polish Remover og lakk með Liberon Fine Wood Stripper. Slípið með mjög fínum sandpappír 
og fjarlægið allt ryk með rykklút (tack cloth). 
 
Vinnsluaðferð 
Notið góðan pensil eða tusku til að bera á þunnt lag af Liberon Easy Frensh Polish. Vinnið 
eftir viðaræðunum og forðist að „yfirlappa“ umferðina. Látið þorna í 3-4 tíma milli umferða. 
Pússið varlega yfir þornaða umferðina með mjög fínum sandpappír eða Ultra Fine (0000) 
stálull til að fá silkimjúkt yfirborð. Notið rykklút (tack cloth) til að fjarlægja ryk. 
 
Berið á eins margar umferðir og þörf er á, eftir sömu aðferð. Þrjár eða fjórar umferðir eru 
yfirleitt nægjanlegar til að ná hágæða áferð. 
 
Mikilvægt: 
Gerið alltaf prufu á lítið áberandi stað eða afgangsefni til að sjá endanlegan lit og áferð. 
 
Ráðleggingar Liberon 
•  Besta áferð næst á litlum og meðalstórum flötum, því efnið þornar fljótt. Mælt er með að   
   æfa sig á litlum fleti, áður en borið er á stærri fleti. 
•  Notið góðan, flatan lakkpensil og varist laus hár, því þau geta skaðað áferðina. 
•  Vinnið alltaf eftir viðaræðunum þegar unnið er með Easy Frensh Polish eða þegar slípað er  
   með sandpappír. 
•  Til að ná meiri gljáa í áferðina, notið þá Liberon Burnishing Cream, þegar síðasta umferð  
    hefur fullþornað í a.m.k. 7 daga. 
•  Best er að nota Franska póleringu í hlýju rykfríu umhverfi. 
 



Litur 
Glært 
 
Umbúðir 
Liberon Easy Frensh Polish er fáanlegt í 250 ml og 500 ml brúsum. 
 
Heilsa 
Mjög eldfimt. Suðumark undir 22 °C. Geymist þar sem börn ná ekki til. Haldið frá hita- og 
neistagjöfum – Reykingar bannaðar. Má ekki losa í niðurfall. Gerið varúðarráðstafanir gegn 
stöðurafmagni. Má aðeins nota á vel loftræstum stað. Varist að framkalla uppköst eftir 
inntöku. Leitið umsvifalaust læknis eftir inntöku og sýnið umbúðir eða umbúðamerkingar. 
 
 
 
 


