
 

 

Black Patinating Wax 
Μαύρο κερί 
 

 Κερί για εφέ 

 Αναπαλαιώνει μοντέρνα έπιπλα 

 Καμουφλάρει επιδιορθώσεις σε παλιά και 
νέα έπιπλα  

 Παλαιώνει κορνίζες  

 Κατάλληλο για χρήση σε ξύλο, μέταλλο, 
επιχρυσωμένες επιφάνειες, γύψο, MDF και 
papier maché 

 
 

 

 
 
 
 
 
Χρήση 
Το Μαύρο Κερί της Liberon δημιουργεί έντονα εφέ σε όλους τους τύπους υλικών όπως μέταλλο, ξύλο 
και γύψος. Είναι ιδανικό για την αναπαλαίωση μοντέρνων επίπλων και για το καμουφλάρισμα 
επιδιορθώσεων σε παλιά και νέα έπιπλα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να προσθέσει ένα 
χρωματιστό φινίρισμα ή για να τονίσει σκαλίσματα σε φινιρισμένες επιφάνειες. 
  
 

Προετοιμασία 
Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και απογυμνωμένη από φινιριστικά προϊόντα. 
 
 

Εφαρμογή 
Εφαρμόστε στην επιφάνεια με ένα πανί ή βούρτσα και αφήστε να στεγνώσει για 2-3 λεπτά προτού 
απομακρύνετε το περίσσευμα με καθαρό πανάκι ή έξτρα φίνο ατσαλόμαλλο, ανάλογα με το επιθυμητό 
αποτέλεσμα.    
 

Για να χρησιμοποιήσετε το κερί σαν χρωματιστό φινίρισμα σε γυμνό ξύλο, δουλέψτε μια λεπτή στρώση 
πιέζοντάς το στο ξύλο με ατσαλόμαλλο, αφήστε να στεγνώσει και στη συνέχεια γυαλίστε.  
 

Αφού στεγνώσει, μπορείτε να το σταθεροποιήσετε/σφραγίσετε με Λευκό Λούστρο Liberon (White 
Polish.) 
 

Για να απομακρύνετε το Μαύρο κερί από μεγάλες επιφάνειες, χρησιμοποιήστε άχρωμο Κερί Black 
Bison σε πάστα και γυαλίστε. Για ένα φινίρισμα ανθεκτικό στο νερό χρησιμοποιείστε Λάδι Φινιρίσματος  
Liberon (Finishing Oil) που θα εφαρμόσετε με πανάκι που δεν αφήνει χνούδι ή φίνο ατσαλόμαλλο. 
 

Σημαντικό 
Πάντα δοκιμάζετε τα προϊόντα σε ένα κρυφό σημείο για να ελέγξετε την συμβατότητα του χρώματος 
και το τελικό αποτέλεσμα που θα σας δώσει.  
 
Χρώμα 
Jet Black 
 

 
Οδηγίες ασφαλείας 
 
Βλαβερό. Εύφλεκτο. Ενδέχεται να προκαλέσει ευαισθητοποίηση κατά την επαφή με το δέρμα. 
Επανειλλημένη έκθεση ενδέχεται να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Μακριά από παιδιά. 
Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα. Μην αδειάζετε σε αποχετεύσεις. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα γάντια. 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

 

250 ml 

2-3 m2 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

 

Βούρτσα, πανί ή 

ατσαλόμαλλο 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ 

  

5 λεπτά 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

 

White Spirit 

ΧΡΗΣΗ 

 

Εσωτερική 

διακόσμηση 



Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Σε περίπτωση κατάποσης, μην προκαλέσετε 
εμετό: ζητείστε άμεσα ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα. Περιέχει πυρίτιο, συνιστάται 
η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού για το αναπνευστικό όταν χρησιμοποιείτε γυαλόχαρτο σε ξηρές 
επιφάνειες.   

 


