TA VARE PÅ NATUREN!
Alternativet til ødeleggelse av regnskog.

Vær miljøbevisst – Redd regnskogen

KUNSTEN Å FARGE TREVERK
DETTE TRENGER DU:

Ønsker du effekten av «eksotisk treverk»
uten å ødelegge verdens lunger?
LES BROSJYREN!

LIBERON Beis - LIBERON Finishing Oil - LIBERON Universalklut
LIBERON Black Bison Antikkvoks - LIBERON Polerull (stålull)
LIBERON Bistrotlakk

Alternativ lakk med farge:
Be om vår spesialbrosjyre på Bistrotlakk

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

Forhandler:

De siste 10 år er det
avviklet regnskog tilsvarende halve Norges
flateinnhold, i tillegg omgjøres årlig
10.000 m2 til plantasjer.

FARGING AV TREVERK – BEISING
Liberonbeisene er ferdigblandede og tilsatt forsinkere som gir jevnere innfarging og
mindre skjolder. Alle pigmentene er lysekte. Beisen, pigmentene, skal inn i treoverflaten
og må alltid påføres rent, tørt treverk. Er treverket vokset, oljet, lakket eller malt, må
man før beising bruke en maling og lakkfjerner.
Be om vår brosjyre ”Kunsten å fjerne maling og lakk uten å ødelegge”.
Nytt treverk bør vannbeises og slipes før beising. Fukt treverket og la tørke. Fibrene vil da
reise seg. Slip deretter løst 45° på fiberretningen med fint slipepapir for å kutte fibrene
som har reist seg og avslutt pussingen i fiberretningen.
VALG AV BEIS
Spritbeis er å foretrekke. Den gir minimal fiberreisning og hindrer sprekker i
overflaten. Spriten løser opp noe av harpiksen og fettstoffene i treet slik at innfargingen
blir bedre og man unngår skjolder. Har overflaten tidligere vært behandlet, vil det alltid
være harpikser igjen i underlaget og da gir spritbeis det beste resultatet.
Vannbasert beis er fri for løsemidler og brukes vesentlig på lyse myke treslag som
ikke tidligere har vært behandlet.
Treverket er som regel ikke i stand til å absorbere mer enn to strøk beis. Treffer man ikke
fargen med to strøk, bør man velge andre pigment.
NB! Lag alltid oppstrøksprøver og sjekk sluttresultat før hovedarbeidet begynner.
Har man ikke tilsvarende treverk som flaten man skal beise, kan man prøve på innsiden
av en sarg, skuff eller liknende hvor det ikke synes. Vær oppmerksom på at beisen er
transparent og at fargen på treverket under bestemmer sluttresultatet.
PÅFØRING
Påføring av beisen skjer best med en klut (Liberon Universalklut) og engangshansker. Da har man bedre kontroll på innfargingen og får mindre skjolder. Det er viktig
at alle pigmentene går inn i treverket. Overskuddspigment fjernes med en tørr klut.
For jevnere innfarging av endeved fuktes den med White Spirit ved bruk av spritbeis og
med vann når man bruker vannbasert beis. Ønsker man mellomliggende farger så er
alle beisene blandbare med hverandre. Bland alltid beisene sammen slik at man har nok
til ett strøk for å unngå nyanseforskjeller.
FORSEGLING AV BEIS
All beis bør forsegles før videre overflatebehandling, dvs. en herdende væske som trenger
ned i underlaget og som binder pigmentene, styrker overflaten og hindrer skjolder.
Liberon Finishing Oil har helt spesielle egenskaper og kan benyttes som forsegler.
To strøk og man kan eventuelt avslutte med voksing – Liberon Black Bison fargeløs.
Velger man lakkoverflate forsegles beisen med Liberon Bistrotlakk blank som tynnes
med ca 30% White Spirit. Deretter kan man lakke over med Bistrotlakk høyglans eller
silkematt etter ønske.
TIPS
Ønskes en lettvindt løsning for å skifte farge på ubehandlete, oljete, lakkerte eller malte
flater, kan dette gjøres med Liberon Bistrotlakk – lakk med farge.
Be om vår brosjyre på Bistrotlakk.
Liberons beiser, Finishing Oil og Black Bison vokser er sertifisert for bruk på
barneleker og kan brukes på alt som er i kontakt med matvarer.
Ønsker du råd – ta kontakt !

FARGEKART
Spritbeis/Vannbasert beis

Vannbasert beis

Lys eik

Hvit

Medium eik

Absint grønn

Røkfarget eik

Okergul

Mørk eik

Terracotta

Lønn

Engelsk rød

Mahogny

Prøysisk blå

Georgiansk
Mahogny

Lavendel blå

Teak

Celadon grønn

Valnøtt
Lys valnøtt
Mørk grå

*

* Kun Spritbeis
Avhengig av treslaget kan sluttresultatet variere noe i forhold til fargekartet.

