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Teak Oil með UV síu 
•   Blanda af Pure Tung Oil og línolíu.  
•   Viðheldur, verndar og dregur fram náttúrulegan viðarlit í harðviði. 
•   Inniheldur UV síu sem kemur í veg fyrir upplitun 
    vegna sólarljóss. 
•   Hentar mjög vel á garðhúsgögn.  
•   EN71 Samþykkt - örugg fyrir leikföng.  
 

 
 
Efnisnotkun  
 
Liberon Teak Oil, er blanda af Pure Tung Oil og Línolíu, sem viðheldur, verndar og dregur 
fram náttúrulegan viðarlit í harðviði ,svo sem tekki og iroko. Olían inniheldur UV síu sem 
kemur í veg fyrir upplitun vegna sólarljóss. Teak Oil hentar til notkunar úti og inni. Gefur 
langvarandi mattan gljáa. 
 
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. 
 
Vinnsluaðferð 
Berið olíuna á yfirborðið með pensli eða lófrírri bómullartusku. Leyfið olíunni að smjúga inn í 
viðinn í 15 mín. og þurrkið þá burt umframolíu með lófrírri bómullartusku. Ef umframolía er 
ekki hreinsuð burt, kemur það í veg fyrir að næsta umferð nái að smjúga inn í viðinn og 
yfirborðið verður klístrað. 
 
Endurtakið þetta í næstu umferðum. Fjöldi umferða er háður því hversu þurr og ídrægur 
viðurinn er. Látið alltaf líða 24 tíma á milli umferða og látið síðustu umferð fullharðna áður en 
hluturinn er tekinn í notkun. Við mælum með að minnsta kosti 3 umferðum. Fyrir bestu áferð, 
nuddið varlega með Liberon Ultra Fine stál ull (0000) eða mjög fínum sandpappír milli 
umferða. Notið sandpappirinn milli umferða utanhúss. 
 
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. Olíuborinn við utanhúss verður að halda 
við með reglulegu millibili. Berið á að minnsta kosti einu sinni eða tvisvar á ári eða oftar ef 
þörf kerfur, háð notkun. Á við utanhúss er það mjög mikilvægt að bera á nægar umferðir til 
að gefa viðnum nægjanlega vörn. 
 
Varúðarráðstafanir  
• Geymið Liberon Teak 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. 
• Teak Oil hentar ekki til notkunar á eik utanhúss. Mætl er með notkun á Liberon Tung Oil til 
notkunar á eik utanhúss. 
 
Umbúðir 
Teak Oil er fáanleg í 250ml, 500 ml, 1 l, 5 l brúsum 
 
Heilsa 
Eldfimt. Hættulegt. Endurtekin snerting getur valdið þurri eða sprunginni húð. Geymist þar 
sem börn ná ekki til. Hellið ekki 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. Inniheldur cobaltblöndu. Getur valdið ofnæmi. 
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