
Forhandler:

Boks 2190 - N-3103 Tønsberg
Tlf.: 33 36 29 70 - Fax: 33 36 29 71

E-mail: post@alanor.no - www.alanor.no

Ønsker du råd – ta kontakt !
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Liberon tilbyr også en
komplett serie produkter
for overflatebehandling,

restaurering og vedlikehold
av møbler og interiører.

Maling- og lakkfjerner,
Møbelrens og voksfjerner,

Ringfjerner, Formtre,
Retusjeringsprodukter, Beiser,

Lakker, Oljer, Forgyllingsprodukter,
Voks og Spesialstålull 

Liboil - uteolje
Er du lei av stygge utemøbler

og dårlige utendørsoljer?
Prøv alternativet – “Liboil”

Liboil - uteolje

Lær å olje utendørs!Lær å olje utendørs!



Liboil
Liboil gir den beste beskyttelse mot vær, vind og UV-stråling,
samtidig som den bevarer treverkets naturlige glans.
Liberon Liboil med UV-Filter.
Liboil er et spesialprodukt for
impregnering, forskjønnelse og
beskyttelse av havemøbler i edel-
tre, terrassegulv og annet treverk
som stadig er utsatt for vær og
vind. Liboil er en kvalitetsolje
fremstilt av de beste råvarer og
har hele 52 % tørrstoff.
Liboil danner ingen film, og man
får den naturlige glans og følelse
som rent treverk gir.

1 Gamle flater renses med
Liberon Møbelrens og stålull

nr. 0. Nye overflater pusses med
fint slipepapir – eller med
Liberon Polerull/Stålull nr. 0000.

2 Første strøk påføres rikelig med
pensel. Etter ca. 1 time tørkes over-

skuddsolje av med en ren, tørr klut, slik
at overflaten blir fri for olje. La deretter
tørke i minst 24 timer.

3 Hvor mange strøk olje som trengs, varierer fra overflate til
overflate. En sikker test er “dråpetesten”. Drypp en dråpe

vann på overflaten etter oljing når flaten er tørr. Vanndråpen skal
“perle” seg – noe som indikerer nok olje. Flyter vanndråpen ut,
må man påføre flere strøk.

For å hindre gråning og sorte
flekker, er det viktig å foreta et
korrekt forebyggende vedlike-
hold. Meget viktig er det å tilføre
nok olje når treverket er nytt (ref.
dråpetest). Gjøres dette på våren/
sommeren, må overflatene renses
og oljes på nytt før møblene settes
bort for vinteren. Før ny sesong
på våren renses og oljes over-
flatene! 

NB! For best resultat bør arbeidet utføres innendørs i et godt ventilert rom ved ca. 20O C.

NB! Om mulig bør oljingen foretas innendørs p.g.a. soppsporer
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