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KUNNSKAP OG KVALITET

Vi i Alanor er genuint opptatt av at kunden skal få et godt 

sluttresultat som varer. Våre produkter er nøye utvalgt og 

holder høy kvalitet. Vi har mer enn 30 års erfaring med 

overflatebehandling av treverk. 

Med denne brosjyren vil vi gi deg gode råd og inspirasjon til 

hvordan du kan behandle vegger, gulv, trapp eller kjøkkenbenk.

God kunnskap er viktig, derfor har vi også laget en informativ 

nettside som forklarer hvordan du går fram trinn for trinn, for å 

få det beste resultatet. Her finner du mange gode råd og tips. 

Ta gjerne kontakt med oss om du skulle lure på noe. 

Hilsen oss i Alanor

www.alanor.no
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TREVERK

Treverk er et naturlig, slitesterkt materiale som 

blir finere og finere med tiden. Men det er viktig 

å behandle treverk riktig for at det skal holde seg 

pent. Ulike produkter har ulike egenskaper, ulike 

bruksområder og ulikt utseende. Vi har laget en 

oversikt som gjør det enklere for deg å velge.
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HARDVOKS-OLJE

Naturlig og slitesterk

Liberon Hardvoks-olje gir en slitesterk overflate som er enkel å vedlikeholde.  

Den transparente behandlingen fremhever treverkets vakre struktur.  

Overflaten kjennes naturlig. 

Beskytter treverket

Hardvoks-olje kombinerer de beste egenskapene fra lakk og olje. Treverket blir 

beskyttet både i dybden og i overflaten, samtidig som det beholder sitt naturlige 

utseende. Hardvoks-olje er mikroporøs, slik at treverket får puste. Oljen er svært 

motstandsdyktig mot vann, flekker, søl og slitasje. 

Fargeløs eller pigmentert

Hardvoks-olje er transparent og fås i fargeløs, hvit, sort, og i tre ulike gråtoner. 

Fargene kan blandes innbyrdes for mellomliggende nyanser.

Enkel å påføre – enkelt vedlikehold

Hardvoks-olje påføres ubehandlet eller rent treverk. Vent 2–5 minutter før du tørker 

av overskuddsolje med en tørr, lofri klut. La tørke og påfør et strøk til med samme 

fremgangsmåte. Velg alltid fargeløs Hardvoks-olje til strøk 2.

Senere vedlikehold gjøres ved å påføre fargeløs Hardvoks-olje i slitesoner.  

Det er ikke nødvendig å behandle hele overflaten. 

Mer produktinfo s. 16 og 17 

 

ü Til gulv, vegg, kjøkkenbenk, møbler m.m.

ü Svært slitesterk og hardfør

ü Godkjent for kontakt med matvarer

ü Drøy i bruk, 1 ltr. pr 30 m²

ü Enkelt vedlikehold

Fargeløs Hvit Lys grå

Mørk grå Sort Antikk eik
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FINISHING OIL

Føles naturlig 

Liberon Finishing Oil gir treverket en nydelig, gyllen, silkematt lød og får fram 

treverkets vakre struktur. Oljen trekker godt inn, slik at treverket kjennes 

naturlig. Ønsker man å fargesette treverket, kan dette gjøres med Liberon 

Spritbeis før oljing med Finishing Oil. 

Treolje av høy kvalitet 

Finishing Oil er en blanding av høykvalitetsoljer, harpikser og tørkemidler. 

Oljen har et høyt innhold av kinesisk treolje, som er regnet for verdens beste 

naturolje. Kinesisk treolje har en spesielt god vann- og alkohol bestandighet, 

samt evne til å trekke godt inn i treverk. 

 

Mange bruksområder – motstandsdyktig

Sammensetningen av tørkemidler og den høye andelen kinesisk treolje, gjør 

Finishing Oil svært godt egnet for bruk på kjøkkenbenk, innendørs møbler, 

badstue, gulv, trapp, dører, vinduer, listverk, dreid treverk, geværskjefter, 

betong m.m. Oljen er svært motstandsdyktig mot flekker og søl. Den gode 

kvaliteten gir lengre vedlikeholdsintervall.

Finishing Oil er sertifisert for bruk på barneleker og kan brukes på alt som er i 

kontakt med matvarer. 

Mer produktinfo s. 16 og 17 

ü Til «alt» av treverk innendørs

ü Svært motstandsdyktig mot vann, alkohol og fettsyrer

ü Fremhever treverkets lød og vakre struktur

ü Gir lengre vedlikeholdsintervall

ü Godkjent for kontakt med matvarer

Finishing Oil brukt som  

forsegler over Liberon Spritbeis

Liberon Finishing Oil er testet 
av fagpanelet i «Woodturning 
Magazine» og har fått fem stjerner 
av fem oppnåelige.
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BISTROTLAKK

Vakker glans

Liberon Bistrotlakk gir en flott, lakkert overflate. Velg mellom fargeløs silkematt 

eller høyglans. Lakken kommer også i flere vakre bruntoner. De fargede lakkene 

er silkematte. Dersom du ønsker høyglans, kan du legge et strøk fargeløs blank  

lakk på toppen. 

Skift farge på treverket

Enten du har ubehandlet treverk, lakkerte eller oljede overflater, kan du enkelt 

skifte farge ved å påføre to strøk Bistrotlakk med farge. 

Slitesterk

Bistrotlakk er en svært slitesterk polyuretanlakk av høy kvalitet for overflater 

som utsettes for hard slitasje og vannsøl. Lakken er beregnet for møbler, trapper, 

listverk, gulv, paneler etc. 

 

Mer produktinfo s. 16 og 17 

ü Til gulv, trapp, møbler, paneler osv.

ü Svært slitesterk

ü Gjør det enkelt å skifte farge

ü Gir en vakker overflate

Fargeløs 
blank

Fargeløs 
silkematt

Lys eik 
silkematt

Medium eik 
silkematt

Mørk eik 
silkematt

Lys valnøtt
silkematt

Teak 
silkematt

Mahogny
silkematt

Kirsebær
silkematt
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BLOOM PANELLAKK

Lysner og gir farge

Ønsker du å lysne gulnet panel? Ønsker du å fargesette treverket samtidig som 

du bevarer det naturlige uttrykket? Liberon Bloom Panellakk gir treverket en 

vakker, matt overflate samtidig som den tilfører farge og beskytter.

Delikate farger

Bloom Panellakk er en panellakk som gir et matt, vokset utseende. 

Produktet er halvtransparent, slik at treverkets naturlige struktur forblir synlig. 

Bloom Panellakk fås i hvit og fem andre lekre fargetoner. 

Enkel i bruk

Bloom Panellakk er spesielt utviklet for bruk i tak og på vegg, og kan påføres 

ubehandlet eller lakkert treverk uten innfarging. Bloom Panellakk er rikt 

pigmentert, slik at ett strøk ofte er nok. Konsistensen er geléaktig, «dryppfri», 

slik at den er ekstra god å jobbe med – perfekt til tak! 

Miljømerket

Produktet er vanntynnet, luktsvakt og er miljømerket med EU-blomsten. 

Mer produktinfo s. 16 og 17 

ü Til tak og vegg

ü Gir et matt utseende

ü Ett strøk er nok

ü Vaskbar og overmalbar

ü Dryppfri – perfekt til tak

Fjellbekk Eng Berg

Strand Lin Hvit

12 RÅD, TIPS OG VEILEDNING PÅ WWW.ALANOR.NO 13



GOTISK PATINA

Naturlig «gammelt» treverk på 1-2-3

Har du treverk som du ønsker å gi et naturlig gammelt og antikk preg? Liberon 

Gotisk Patina gir inntrykk av at treverket har ligget der i årevis. Gotisk Patina er 

en flytende, pigmentert voks som beskytter og bevarer. Voksen får fram den flotte 

løden og spillet i treverket, og overflaten får et naturlig «gammelt» utseende. 

Bestem fargenyanse selv

Fargenyansen bestemmer du enkelt selv ved å blande Gotisk Patina med flytende 

Black Bison Antikkvoks, fargeløs. Gotisk Patina er svært enkel i bruk, den 

påføres med pensel og tørkes av etter ca. 10 min. med en tørr klut. Ett strøk er 

tilstrekkelig. Skulle du ønske en fargeløs behandling, kan Black Bison Antikkvoks 

også brukes alene. Produktet gir ingen fiberreising.

Perfekt til nylaftet tømmer

Gotisk Patina kan brukes på nytt og gammelt innendørs treverk, f.eks. 

laftetømmer, bjelker, bindingsverk, tak, panel, dører, listverk osv. Er spesielt 

perfekt for nylaftet tømmer og bjelker. 

Mer produktinfo s. 16 og 17  

ü Til tak, vegg, bjelker m.m. 

ü Gir naturlig gammelt utseende

ü Ett strøk er nok

ü Gir ingen fiberreising

ü Rask og enkel påføring

Blanding 1:20Ubehandlet 

Blanding 1:10

Ufortynnet

Nytt tømmer påført Gotisk Patina og 

Antikkvoks, forhold 1:3.
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PRODUKT BRUKSOMRÅDER EGENSKAPER UTSEENDE FARGER MERKING UNDERLAG EMBALLASJE

Hardvoks-olje • Gulv
• Trapp  
• Vegg
• Tak
• Kjøkkenbenk
• Møbler

• Slitesterk
• Enkel å påføre
• Enkel å vedlikeholde
• Mikroporøs

• Transparent
• Gir ingen synlig hinne
• Treverket kjennes naturlig

• Fargeløs
• Hvit
• Sort
• Lys grå
• Mørk grå
• Antikk eik

•  Godkjent for 
kontakt med 
matvarer

•  Nytt treverk
• Oljet treverk (ikke over vannbasert olje)
 Overflater påført vannbasert olje må slipes til 
porøst treverk. 
Hardvoks-olje med farge:
• Nytt/slipt/ubehandlet treverk
•  Treverk rengjort med maling- og lakkfjerner 

• 750 ml
• 2,5 ltr

Dekkevne:
Ca. 30 m² pr ltr

Finishing Oil • Alt av treverk inne
• Gulv 
• Trapp
• Kjøkkenbenk
• Badstue
• Møbler
• Betong

• Høy kvalitet
•  Lengre vedlikeholds-

intervall
•  Spesielt motstands dyktig 

mot vann, alkohol og 
fettsyrer

• Transparent
• Gir ingen hinne
• Gir gyllen, silkematt lød
• Får fram strukturen i treverket

• Fargeløs, gyllen •  Godkjent for 
kontakt med 
matvarer

•  Godkjent for 
barneleker

•  Nytt treverk
•  Oljet treverk (ikke over vannbasert olje)
•  Fin som forsegler over Liberon Spritbeis

Overflater påført vannbasert olje må slipes til 
porøst treverk.

• 250 ml
• 500 ml
• 1 ltr

Dekkevne:
Avhenger av 
treverk

Bistrotlakk • Gulv
• Trapp
• Møbler

•  Høy kvalitet
• Polyuretanlakk
• Svært slitesterk
• Tåler vannsøl

• Transparent
• Gir flott lakkfinish
• To glansgrader

• Fargeløs blank
• Fargeløs silkematt
• Lys eik
• Medium eik
• Mørk eik
• Lys valnøtt
• Kirsebær
• Mahogny
• Teak

• Ubehandlet treverk
• Lakkert treverk
• Oljet treverk
•  Fin som forsegler over Liberon Spritbeis

• 250 ml
• 1 ltr

Dekkevne:
Ca. 8-10 m² pr ltr

Bloom Panellakk • Tak
• Vegg

• Vanntynnet lakk
•  Ett strøk er ofte nok
• Dryppfri, fin til tak
• Vaskbar og overmalbar

• Halvtransparent
• Vokset glans
• Treverkets struktur forblir synlig

• Hvit
• Fjellbekk (Lys grå)
• Berg (Grå)
• Strand (Blågrå)
• Eng (Varm grågrønn)
• Lin (Lys beige)

•  Miljømerket  
EU-blomsten

•   Lakkert treverk uten innfarging
• Ubehandlet treverk

• 1 ltr
• 2,5 ltr

Dekkevne:
Ca. 12 m² pr ltr

Gotisk Patina • Tak
• Vegg
• Bjelker

•  Pigmentert, flytende voks
• Beskytter treverket
• Enkel å påføre

• Transparent
• Gir ingen hinne
•  Gir treverket et vakkert, rustikk  

utseende
• Spesielt flott til laftet tømmer

• Ufortynnet: Mørk brun
•  Ønskes en lysere 

nyanse, kan man enkelt 
blande med Flytende 
Antikkvoks fargeløs

•  Godkjent for bruk 
på barneleker

• Ubehandlet treverk • 500 ml

Dekkevne:
Ca. 10 m² pr ltr

Flytende Antikkvoks • Tak
• Vegg
• Møbler

• Fargeløs, flytende voks
• Beskytter treverket
• Enkel å påføre

• Transparent
• Vokset glans

• Fargeløs •  Godkjent for bruk 
på barneleker

•  På vegg og tak: ubehandlet treverk
•  På møbler: som toppstrøk over lakk eller 

olje

• 500 ml
• 5 ltr
• 150 ml (pasta)

Dekkevne:
Ca. 10 m² pr ltr

PRODUKTINFORMASJON
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Hardvoks-olje Bloom Panellakk Gotisk Patina Antikkvoks

Hardvoks-olje Bloom Panellakk Gotisk Patina Antikkvoks

Hardvoks-olje Finishing Oil Bistrotlakk Antikkvoks

Hardvoks-olje Finishing Oil Bistrotlakk

Hardvoks-olje Finishing Oil Bistrotlakk

Hardvoks-olje Finishing Oil

VEGG

TAK 

MØBLER

TRAPP

GULV

KJØKKEN-
BENK

PRODUKTOVERSIKT

Fargene i brosjyren må kun ses som retningsgivende. For en mer nøyaktig fargegjengivelse, se oppstrøksprøver hos din fargehandel.

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.
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Alanor AS
Telefon: 33 36 29 70
Fax: 33 36 29 71
E-post: post@alanor.no

RÅD, TIPS OG VEILEDNING PÅ 

ALANOR.NO

Scan koden for mer 
produktinformasjon,  
råd og veiledning.
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