GRAFITTKREM
Patinering med Grafittkrem

FOR

Ønsker du en rustikk overflate på gamle gjenstander
som for eksempel parafinlamper eller annet
støpegods med ornamenter, anbefaler vi å lakke først
med Liberon Trianon Gull-lakk og deretter bruke
Liberon Grafittkrem til patinering.
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Forhandler:

Boks 2190 - N-3103 Tønsberg
Tlf.: 33 36 29 70 - Fax: 33 36 29 71
E-mail: post@alanor.no - www.alanor.no

Cicero Grafisk AS - Tønsberg

GJØR RUSTNE GJENSTANDER
OM TIL VERDIFULLE SAMLEOBJEKT
PÅ MINUTTER…

LÆR KUNSTEN!

Liberon Grafittkrem for stål og støpejern
Grafittkrem er et rent naturprodukt bestående av oppmalt stein blandet med
voks. Grafitt er det vi har i blyantspissen. Den har en gråsort farge med en
halvblank glans.
Dette er et ypperlig produkt for alt av støpejern og blikk, gamle ovner, verktøy,
strykejern, vekter, lodd, beslag, skiferplater foran ovner og peiser etc. etc.
Fjern løs rust med en stålbørste og fjern eventuell gammel
ovnspuss med Liberon Møbelrens. Gjenstanden er nå
klar til behandling.

Fra skrot…

Liberon Grafittkrem er en pasta og påføres med en
malepensel som vi har klippet busten på slik at den blir
kort og stiv. Jo tynnere lag, dess bedre resultat. Én boks er
nok til ti store etasjeovner. Føler du at Grafittkremen er litt
tørr, kan du helle litt Liberon Møbelrens direkte på
kremen.
Vent noen minutter og polér deretter med en god
poleringsbørste (Liberon Tempico) og foreta sluttpoleringen med en tørr, myk klut (Liberon Universalklut) til det ikke smitter av mer. Du har nå fått en
fantastisk overflate hvor støpejernsdetaljer og profiler
kommer til sin rett og gir god dybdevirkning.
Grafittkremen vil binde gammel rust og hindre videre
oksydering.
Grafittkremen støver ikke under polering, den tåler høye
temperaturer, skaller ikke av (dette er ingen lakk) og blir
ikke hvit ved sterk varme.

NB! Grafittkremen er til innendørs bruk.

Liberon kvalitetsprodukter

til samlerobjekt

