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Finishing Oil  

•   Viðheldur, verndar og dregur fram náttúrulegan 
    viðarlit. 
•   Tilvalið fyrir fleti sem þurfa sterkt vatnsþolið yfirborð. 
•   Þolir vatn, hita, alkóhól og matvælasýrur. 
•   Matt, hálfmatt eða glansandi, háð fjölda umferða. 
•   Hentar öllum viðargerðum. 
•   Hentar mjög vel fyrir eldhús og baðherbergi. 
•   Þornar fljótt.  
•   EN71 Samþykkt - örugg fyrir leikföng.  
 

 
 
 
Efnisnotkun  
Liberon Finishing Oil er blanda af hágæða olíum til notkunar á allar gerðir innanhússviðar, 
renndan við og viðarleikföng. Hentar einnig til notkunar á skurðarbretti, borðplötur og 
baðherbergishúsgögn og einnig á kork, stein og leirflísar. 
 
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. Hreinsið, þurrkið og tryggið að 
yfirborðið sé ryklaust. Ef óskað er, litið yfirborðið með Liberon Pallette Wood Dye, áður en 
það er olíuborið. 
 
Vinnsluaðferð 
Hristið brúsann vel fyrir notkun. Berið olíuna á yfirborðið með pensli eða lófrírri bómullartusku 
og leyfið olíunni að smjúga inn í viðinn í allt að 10 mín. og þurrkið þá burt umframolíu með 
lófrírri bómullartusku, áður en yfirborðið þornar það mikið að það verði klístrað. 
Leyfið olíunni að þorna í 5 klukkustundir og berið á fleiri umferðir eftir þörfum. Við mælum 
með minnst 3 umferðum. Fyrir bestu áferð, nuddið varlega með Liberon Ultra Fine stálull 
(0000) milli umferða. Á húsgögn er hægt að bera á að lokum Liberon Black Bison Wax til 
að auka gljáa. 
 
Mikilvægt: 
Olía dregur fram náttúrulegan lit í viðnum. Blautt yfirborð er vísbending um endanlegan lit. 
Gerið alltaf prufu á lítið áberandi stað eða afgangsefni til að sjá endanlegan lit og áferð. 
 
Þrif og viðhald  
Yfirborðið er hægt að þrífa með rökum klút. Ef hellist niður á yfirborðið, þarf að þrífa það 
strax. Erfiða bletti er hægt að þrífa með mildu sápuvatni. Berið á að minnsta kosti einu sinni 
eða tvisvar á ári eða oftar ef þörf kerfur, háð notkun. 
 



Varúðarráðstafanir  
• Geymið Liberon Finishing Oil við hitastig yfir 5 ° C. Alltaf skal geyma dósina vel lokaða. 
• Olíublautar tuskur geta valdið sjálfsíkveikju. Geymið ekki olíublautar tuskur í hrúgu. Áður en 
tuskum er hent, látið þær þá þorna utanhúss til að koma í veg fyrir eldhættu. 
• Ef umframolía er ekki fjarlægð og yfirborðið verður klístrað, þurrkið þá yfir með terpentínu til 
að hreinsa yfirborðið og látið þorna áður en haldið er áfram. 
 
Umbúðir 
Finising Oil er fáanleg í 250ml, 1 l, 5 l, og 25 l brúsum 
 
Heilsa 
Eldfimt. 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. Leitið umsvifalaust 
læknis eftir inntöku og sýnið umbúðir eða umbúðamerkingar. Inniheldur cobalt og 
methylehtylketoxime. Getur valdið ofnæmi. 
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