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Boiled Linsed Oil   

•   Yfirburða hágæða olía, svipuð Raw Linsed, en heitt loft hefur verið leitt  
     í  gegn um hana til að bæta þurrktímann. 
•   Til notkunar á allan við, nema utanhúss eik. 
•   Gefur hefðbundið, endingargott útlit.  
•   Hefðbundin yfirborðsolía fyrir terracotta leirflísar og steinflísar. 
 
 

 
Efnisnotkun  
Liberon Boiled Linsed oil er notuð til að gefa mjúka bronslitaða áferð á nýjan eða 
meðhöndlaðan hreinan við. Yfirburða hágæða olía, svipuð Raw Linsed, en heitt loft hefur 
verið leitt í  gegn um hana til að bæta þurrktímann. Til notkunar á allan við, nema utanhúss 
eik. Einnig er mælt með henni til yfirborðsmeðhöndlunar á terracotta leirflísar og annað 
ídrægt yfirborð, áður en það er vaxborið. 
 
Undirbúningur  
Yfirborðið þarf að vera hreint og þurrt. Öll fyrri yfirborðsefni þarf að fjarlægja áður en Soðin 
Línolía er notuð.  
 
Vinnsluaðferð 
Bestur árangur næst með því að þynna fyrstu umferðir með hreinni terpentínu (Pure 
Turpentine) (allt að 30%). 
  
Berið olíuna á yfirborðið með pensli eða lófrírri bómullartusku og leyfið olíunni að smjúga inn 
í viðinn í 20 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 einu sinni eða tvisvar með 24 tíma millibili. Setjið 
að lokum síðustu yfirferð með olíunni óþynntri og fjarlægið alla umframolíu eins og áður. 
Leyfið þessarri lokaumferð að harðna í nokkra daga áður en hluturinn er tekinn í notkun.  
Fyrir bestu áferð, nuddið varlega með Liberon Ultra Fine stálull (0000) milli umferða.  
Ef yfirborðið skemmist, berið þá olíuna á aftur. 
 
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 og þurrka. Berið umferð á eftir þörfum, háð 
notkun. 
 



Varúðarráðstafanir  
• Geymið Liberon Boiled Linsed 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 
Boiled Linsed Oi er fáanleg í 250ml, 500 ml, 1 l, og 5 l, brúsum 
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