
Forgylling
Forgylling

Liberon Gullakk er utviklet for å uttrykke din
personlige stil og smak.

En profesjonell gullakk for forgylling av
rammer, figurer, møbler, listverk, staffering,
skrift på gravstøtter etc. Kan brukes bl.a. på
tre, stein, gips, metall, lær og tekstiler.

Brukt hver for seg, blandet eller påført i flere
strøk danner de seks gullakkene et fantastisk
spekter av nyanser. Tradisjonell eller moderne
– det er ditt valg.

Liberons produkter er i mange år brukt av
profesjonelle for å oppnå profesjonelle
resultater. Nå kan du gi ditt hjem en ny 
”touch” av stil, det er enklere enn du tror.

STILFULL OG 
KREATIV FORGYLLING

PÅ ”EN-TO-TRE”

STILFULL OG 
KREATIV FORGYLLING

PÅ ”EN-TO-TRE”

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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Grunning

Ved forgylling kan det være en fordel å
forsegle og grunne overflaten med
Liberon Gullgrunning, som påføres med
en myk kunstnerpensel.  Gullgrunningen fyller
mikroporer på overflaten og danner en ikke-porøs
forsegling som er tilpasset Gullakken og fremhever
gløden i forgyllingen.  Slip Gullgrunningen forsiktig
med Liberon spesialstålull nr. 0000 eller fint slipepapir.
Om nødvendig påfør to strøk Gullgrunning.

Gullakk påføres med en myk
kunstnerpensel.  Rør Gullakken godt opp,
slik at de metalliske partiklene fordeles jevnt i lakken.  Alle
lakkene er blandbare med hverandre hvis mellomliggende
nyanser ønskes.  

Tips: Ønskes en rustikk patina, kan man etter at Gullakken
er tørr rive opp overflaten ved å pusse lett med Liberon
stålull nr. 0 eller nr. 2.  Noe av Gullakken vil da rives av og
den rødbrune grunningsfargen vil skinne igjennom.  

Liberon har også Gullkrem i samme farger som Gullakk.
Gullkremen brukes for antikkbehandling, patinering og
restaurering av rammer, speil, møbler, figurer etc.
Kan etter grunning brukes på tre, metall, gips, stein etc.
Tørker raskt til en metallisk ikke-smittende overflate.
Kun for innendørs bruk.

30 ml
art.nr. 805805

30 ml

Forgylling

Gullkrem

Chantilly
art.nr. 805815 lakk
art.nr. 805710 krem

Compiègne
art.nr. 805810 lakk
art.nr. 805705 krem

St. Germain
art.nr. 805835 lakk
art.nr. 805730 krem

Trianon
art.nr. 805820 lakk
art.nr. 805715 krem

Rambouillet
art.nr. 805830 lakk
art.nr. 805725 krem

Versailles
art.nr. 805825 lakk
art.nr. 805720 krem


