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Spirit Wood Dye 
 
•   Til að lita þéttan harðvið svo sem mahony og eik 
•   Tilvalið til að lita áður meðhöndlaðan við t.d. við endurgerð  
    gamalla húsgagna 
•   Auðvelt í notkun 
•   Hægt að blanda öllum litum saman 
•   Ný ethanol bundin uppskrift  
 
 

 
Efnisnotkun  
Liberon Spirit Wood Dye er ethanol bundið viðarbæs sem hentar til notkunar á nýjan og 
viðgerðan við. Hægt er að yfirborðsmeðhöndla það með vaxi, olíu eða lakki. Einnig er hægt 
að nota það til að lita Franska póleringu. 
 
Undirbúningur 
Yfirborðið þarf að vera hreint, þurrt án allra yfirborðsefna, svo sem olíu vax og feiti. Slípið 
vandlega með sandpappír og fjarlægið allt ryk. 
 
Vinnsluaðferð 
Hristið vel fyrir notkun. Ef þörf er á að nota meira en eina dós af bæsi til að ljúka verkinu, er 
best að blanda saman þeim fjölda sem nota þarf til að tryggja nákvæmlega sama lit. Berið 
eitt jafnt lag af Spirit Wood Dye á flötinn með pensli eða tusku og berið á eftir viðaræðunum 
eftir því sem mögulegt er. Látið efnið smjúga inn í viðinn og þurrkið síðan burt allt umframefni 
með hreinni bómullartusku. Ef óskað er sterkari litar, setjið þá aðra umferð eftir 4 tíma. Þegar 
efnið hefur fullþornað, í að lágmarki 6 tíma er hægt að yfirborðmeðhöndla flötinn með 
vatnsbundnu lakki, vaxi, olíu eða Franskri póleringu. 
 
Varúðarráðstafanir 
•  Gangið úr skugga um að hafa nægjanlegt bæs til að ljúka verkinu. Ef þörf er á að nota  
   meira en eina dós af bæsi til að ljúka verkinu, er best að blanda saman þeim fjölda sem  
   nota þarf til að tryggja nákvæmlega sama lit. 
•  Blandið ekki saman sprittbundnu bæsi og vatnsbundnu bæsi. 
•  Blandið ekki saman við terpentínubundið bæs. 
•  Gæta þarf varúðar þegar yfirborðsmeðhöndlað er með Franskri póleringu, leysiefnabundnu  
   lakki (shellac) eða olíubundnu lakki. Haldið pensilstrokum í lágmarki, því of miklar  
   pensilstrokur geta losað litinn. 
•  Þegar önnur umferð er borin á, getur það lift litnum í fyrri umferð. 
 
Mikilvægt: 
Gerið alltaf prufu á lítið áberandi stað eða afgangsefni til að sjá endanlegan lit og áferð. 
Mismunandi viðartegundir geta gefið mismunandi litaáferð. Litaspjaldið sýnir ekki endilega 
nákvæmlega endanlegan lit þar sem það er háð viðartegundum. 



Litir 
Eftirfarandi litir eru fáanlegir: 
Ebony, Georgian Mahogany, Victorian Mahogany, Light Oak, Medium Oak, Dark Oak, Tudor 
Oak, Antique Pine, Golden Pine, Teak, Walnut and Yew. 
 
Umbúðir 
Liberon Spirit Wood Dye er fáanlegt í 250 ml, og 1 ltr. og 5 ltr. brúsum. 
 
Heilsa og öryggi 
Skaðlegt vatnalífverum, getur haft skaðleg langtímaáhrif á lífríki umhverfisins. Geymið þar 
sem börn ná ekki til. Haldið frá hita- og neistagjöfum - Reykingar bannaðar. Má ekki losa í 
niðurfall. Notið viðeigandi hlífðarfatnað og hlífðarhanska. Má aðeins nota á vel loftræstum 
stað. 
 
 
 
 
 
 
 


