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”Lord of the Rings”
Ringfjerning på lakkflater og glansing av gammel matt lakk

Vi har vel opplevd det alle sammen.
Sjenerende lyse ringer etter glassene på bordoverflaten.
Hvorfor blir det ringer - og kan vi gjøre noe med det?
Det er viktig å skille mellom to typer ringer i lakkflater:
1. Ringer og skjolder som oppstår på grunn av varme og sprit
(løsemidler).
2. Ringer som oppstår på grunn av fukt og vann.

Over:
Ringer etter glass og flasker, som skyldes fuktinntregning i
lakkflaten, er noe de fleste etter hvert opplever - spesielt på
mørke flater.

1. Varme og sprit (løsemidler) kan gi små porer eller blærer i
lakkflaten.
Lysbrytningen gjør at vi ser dette som melkehvite flekker/ringer
på overflaten.
2. Alle lakkflater vil etter en tid krakelere. Treverk er et organisk materiale som arbeider med fuktighet og temperatur.
Uansett hvor god kvalitet lakken har er det bare et tidsspørsmål
før lakkflaten krakelerer på grunn av utmatningsbrudd.
Overflaten kan se fin ut, men stryker man fingertuppene lett
over og den kjennes ut som fint sandpapir, da er det ”fare” på
ferde. Lakkflaten har da krakelert, og alle de fine, små, nesten
usynlige sprekkene gjør at overflaten virker som et trekkpapir
for vann.
De fine sprekkene gir hårrørsvirkning (kapillareffekt) på vann.
Bruker man en fuktig klut eller setter et fuktig glass eller en
blomsterpotte på overflaten vil vannet suges ned. Når vannet
kommer i kontakt med trefibrene sveller treet og lakken løsner
fra underlaget. Det blir da luft mellom treverk og lakkflaten og
på grunn av lysbrytningen sees melkehvite striper i fiberretningen, eller hvite ringer etter fuktige glass/blomsterpotter.

Over:
Ringfjerneren, som er et kombinert voks og slipemiddel,
gnis godt ned i overflaten med f.eks. twist.
Friksjonsvarmen gjør voksen tyntflytende, den trenger ned i
porene, fyller opp, og utbedrer skaden.

Hvilke Liberon produkter velger jeg?
A. Liberon Ringfjerner brukes for å fjerne ringer og
varmeskjolder som er beskrevet under punkt 1 og
der vi ønsker høyglans overflate. Den brukes også
for å gi høyglans på gammel matt lakk.
I tillegg er Ringfjerner et ypperlig middel for å pusse
messing og kobber.
B. Liberon Black Bison Carnaubabasert antikkvoks
fargeløs og Spesialstålull nr.0000 brukes for begge
typer skjolder og ringer, men gir en silkematt vokset
overflate. Man påfører Black Bison antikkvoks med
Spesialstålull nr.0000. På grunn av friksjonen med
stålullen jobbes voksen ned i sprekkene i lakkflaten
slik at hulrommet mellom treverket og lakkflaten
fylles opp. Lysbrytningen i lakkflaten forsvinner og
flekkene/ringene er borte.

Ringfjerneren virker også som en lakkfornyer.
Gamle matte overflater får tilbake sin opprinnelige høyglans. Kan brukes på alle typer fra
skjellakk til moderne lakker. Husk at hele
overflaten må behandles for å få lik glans.

Treverket er nå uten sjenerende skader, samtidig som overflaten fremstår
med en klar trestruktur og en blank finish.

