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FINISHING OIL
Alle vet at skal man lage god mat, må man ha gode
råvarer. I matlagingen velger vi ekstra virgin oliven-
olje for å få det beste resultatet. Dette er parallelt
med valg av olje for treverk. Ønskes et godt resultat,
velges en olje som inneholder de beste råvarer.
Finishing Oil fra Liberon er et slikt produkt.
Mens de fleste andre interiøroljer på markedet
baseres på linolje, er Liberon Finishing Oil basert
på kinesisk treolje (nøtteolje). 

Liberon Finishing Oil er testet av fagpanelet i
”Practical Woodworking Magazine” og har fått fem
stjerner av fem oppnåelige.
Utdrag av test ”Practical Woodworking Magazine”:

Star rating:
★★★★★ Excellent - ★★★★ Very Good - ★★★ Good - ★★ Average - ★ Poor

Star Rating Liberon Finishing Oil: Quality of
manufacture: ★★★★★

Performance: ★★★★★

Value of money: ★★★★★

RECOMMENDED 

Verdsett din fritid – velg kvalitet
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Finishing Oil
Ideell for alt slags treverk som utsettes for daglig slitasje. Oljen er
velegnet for overflater i kjøkken, baderom, badstue, arkitektonisk
treverk (dører, vinduer og listverk), innendørsmøbler, dreid
treverk, treskurd, knivskaft, geværskjefter etc.

Liberon Finishing Oil gir en nydelig, silkematt glød og får frem treverkets vakre struktur.
Liberon Finishing Oil er en blanding av høykvalitetsoljer, harpikser og tørkemidler som
er motstandsdyktige mot vann, alkohol og fettsyrer. Oljen har et høyt innhold av kinesisk
treolje, er sertifisert for bruk på barneleker og kan brukes på alt som er i kontakt med
matvarer. Brukes også som treforsegler på beisete flater for å hindre skjolder. Oljen trekker
inn og beskytter treoverflaten uten å danne film og gir en vakker, naturlig finish.

Kinesisk treolje blir utvunnet av fruktkjernene (nøttene) til Tung-treet som vokser i Kina og
Japan. Oljen har en spesielt god vann- og alkoholbestandighet samt evne til å trenge godt
inn i treverk.

1 Liberon Finishing
Oil påføres tørt, rent
treverk med pensel
eller klut.

3 La tørke ca. 5-6 timer
mellom strøkene.

2 La oljen få trekke
inn i overflaten i ca.
15 minutter. Over-
skuddsolje tørkes
deretter av med en
ren, tørr klut, slik at
overflaten blir helt
tørr og fri for olje.

Nytt treverk trenger
minimum 3-4 strøk.
NB! FØLG BRUKSANVISNINGEN NØYE.


