
 

 

 

 

Boiled Linseed oil 
Βρασμένο λινέλαιο 
 
 

Κορυφαίας ποιότητας λάδι, παρεμφερές με το 
ωμό, αλλά με βελτιωμένο χρόνο στεγνώματος  

Ιδανικό για χρήση σε όλους τους τύπους ξύλου 
(εκτός από δρυ εξωτερικής χρήσης)   

Παρέχει ένα παραδοσιακό, ανθεκτικό φινίρισμα  

Παραδοσιακό σίλερ για δάπεδα από τερρακόττα 
και φυσική πέτρα  



 

 

                                                                                                                                                 

                 
                                                                                                                                                   

Ασφαλές για 
παιχνίδια 

 
Το βρασμένο λινέλαιο της Liberon χρησιμοποιείται για να δώσει ένα απαλό, πατιναρισμένο φινίρισμα σε φρέσκο 
ή γυμνό ξύλο. Ανώτερης ποιότητας λάδι, παρόμοιο με το ωμό λινέλαιο αλλά έχοντας υποστεί επεξεργασία με 
θερμό αέρα για την βελτίωση του χρόνου στεγνώματος, είναι κατάλληλο για χρήση σε όλους τους τύπους ξύλου 
(εκτός από δρυ σε εξωτερικές ξυλοκατασκευές). Συνιστάται σαν προστατευτικό σίλερ σε πλακάκια τερρακόττας 
(cotto) ή άλλες πορώδεις επιφάνειες πριν την εφαρμογή κεριού. 
  
Προετοιμασία 
Εξασφαλίστε ότι η επιφάνεια είναι καθαρή και στεγνή. Οποιοδήποτε προηγούμενο φινίρισμα πρέπει να έχει 
απομακρυνθεί εντελώς πριν την εφαρμογή του λαδιού.   
 
Εφαρμογή 
Έτοιμο για χρήση. Για μεγαλύτερη ευκολία στην εφαρμογή, αραιώστε τα πρώτα χέρια με τερεβινθέλαιο (νέφτι) 
έως 30%  
 
Τρίψτε καλά ώστε να διεισδύσει στο ξύλο με ένα βαμβακερό πανί που δεν αφήνει χνούδι. Μετά από περίπου 20 
λεπτά, απομακρύνετε το περίσσευμα με καθαρό πανί. Αν δεν ακολουθήσετε αυτή τη διαδικασία, δεν θα 
μπορέσουν να διεισδύσουν στο ξύλο τα επόμενα χέρια λαδιού, με αποτέλεσμα η επιφάνεια να μένει κολλώδης. 
Επαναλάβετε τα ίδια βήματα μία – δυο φορές με απόσταση 24 ωρών. Εφαρμόστε ένα τελευταίο χέρι λινέλαιου, 
σκουπίζοντας το περίσσευμα ξανά. Αφήστε αυτό το τελικό χέρι να σκληρύνει για μερικές μέρες προτού το 
χρησιμοποιήσετε. Ένα ελαφρύ τρίψιμο με πολύ ψιλό ατσαλόμαλλο ανάμεσα στα χέρια θα βελτιώσει το 
αποτέλεσμα. Αν η επιφάνεια υποστεί βλάβη, περάστε ένα νέο χέρι. 
  
 
Σημαντικό: Τα φινιρίσματα λαδιού αναδεικνύουν τα φυσικά χρώματα του ξύλου. Αν βρέξετε την επιφάνεια πριν 
την εφαρμογή, θα πάρετε μια ιδέα της τελικής όψης.   Πάντα δοκιμάζετε τα προϊόντα σε ένα κρυφό σημείο για να 
ελέγξετε την συμβατότητα του χρώματος και το τελικό αποτέλεσμα που θα σας δώσει.   
 
Καθαρισμός και συντήρηση 
Σκουπίστε την επιφάνεια με ένα νωπό πανί και γυαλίστε μέχρι να στεγνώσει. Εφαρμόστε λάδι ξανά όταν 
χρειάζεται, ανάλογα με τη χρήση.   
 
Προφυλάξεις 

Αποθηκεύστε το λάδι σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 5 °C. Πάντα τοποθετείτε το καπάκι στο δοχείο 
διαφορετικά το λάδι θα αλλοιωθεί.   

Τα λαδωμένα πανάκια υπάρχει κίνδυνος να αυταναφλεχθού. Μην αφήνετε ποτισμένα πανάκια σε σωρούς. 
Προτού τα πετάξετε απλώστε τα έξω να στεγνώσουν για να αποφύγετε τον κίνδυνο ανάφλεξης.  

ΑΠΟΔΟΣΗ 

1L 

 

8-10 m2 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

 

 

Πινέλο ή πανί 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ 

24h μεταξύ χεριών– 4 

μέρες συνολικά 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
 

White Spirit 

ΧΡΗΣΗ 
 

Εσωτερική  



Αν το περίσσευμα του λαδιού δεν απομακρυνθεί, η επιφάνεια θα είναι κολλώδης. Σκουπίστε με white spirit για 
να απομακρύνετε το κολλώδες φιλμ και αφήστε να στεγνώσει προτού συνεχίσετε.   
 

Οδηγίες ασφαλείας 
Μακριά από παιδιά. Μην αδειάζετε σε αποχετεύσεις. Χρησιμοποιείτε μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. 

 


