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Wax and Polish Remover 
 
•   Fjarlægir vax og óhreinindi og hreinsar innanhússvið 
•   Hentar til notkunar á Franska póleringu, lakkaða og olíuborna fleti  
•   Auðvelt í notkun 
•   Skilur yfirborðið eftir tilbúið til yfirborðsmeðhöndlunar 
    
 
 
 

Efnisnotkun  
Liberon Wax and Polish Remover fjarlægir gamalt vax, ýmis konar áburð, óhreinindi og 
tóbaksreyk af gömlum og nýjum húsgögnum, hurðum handriðum og fl. Án þess að skemma 
upprunalega áferð og lit. Þetta einstaka efni ætti ekki að skemma spón eða opna viðaræðar 
sem gerir að verkum að það hentar mjög vel á viðkvæma fleti. Notað til að fjarlægja mörg lög 
af mismunandi vaxi sem geta valdið slikju og útfellingum á yfirborði. 
 
Vinnsluaðferð 
Best er að bleyta Liberon Ultra Fine Steel Wool (0000) (stálull) í Wax and Polish Remover, 
kreista úr stálullinni umframefni og þvo varlega yfirborðið með viðaræðunum eins og hægt er. 
Leyfið efninu að vinna í nokkrar mín. Á meðan yfirborðið er ennþá rakt, notið þá hreina lófría 
tusku til að þurrka upp allt gamalt og mjúkt vax. Endurtakið þetta þar til allt gamalt vax hefur 
verið fjarlægt. Látið meðhöndlað yfirborðið þorna alveg í 24 tíma áður en flöturinn er aftur 
yfirborðsmeðhöndlaður með viðeigandi efni. 
 
Mikilvægt: 
Þetta efni getur leyst upp nýlega pólerað, lakkað eða grunnað yfirborð. 
Gerið alltaf prufu á lítið áberandi stað til að sjá endanlegan lit og áferð. 
 
Varúðarráðstafanir  
Notið þykka hlífðarhanska. Setjið efnið ekki í plastílát og notið ekki á plast eða vinyl yfirborð. 
Hendið notaðri stálull og klútum utanhúss til að draga úr gufumyndun og íkveikjuhættu. 
Notið ekki á vatnslökk. 
 
Umbúðir 
Liberon Wax and Polish Remover er fáanlegt í 250 ml, 500ml, 1 l og 5 l brúsum. 
 
Heilsa 
Hættulegt. Inniheldur aliphatic leysiefni. Eldfimt. Ertir augu. Getur valdið lungnaskaða við 
inntöku. Endurtekin snerting getur valdið þurri eða sprunginni húð. Geymist þar sem börn ná 
ekki til. Má ekki losa í niðurfall. Má aðeins nota á vel loftræstum stað. Varist að framkalla 
uppköst eftir inntöku. Leitið umsvifalaust læknis eftir inntöku og sýnið umbúðir eða 
umbúðamerkingar. 
 


