
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
• Τρέφει και αναδεικνύει το χρώμα του ξύλου   
• Ιδανικό για επιφάνειες που χρειάζονται ένα     
               ανθεκτικό και αδιάβροχο φινίρισμα.   
• Ανθεκτικό στο νερό, τη θερμότητα, το οινόπνευμα  
            και τα οξέα των τροφών.  
• Ματ, σατινέ ή γυαλιστερό ανάλογα με τον αριθμό  
            των χεριών που θα εφαρμοστούν  
• Κατάλληλο για όλους τους τύπους γυμνού ξύλου.  
• Ιδανικό για κουζίνες και μπάνια  
• Εγκεκριμένο κατά EN71 – ασφαλές για παιχνίδια   

 

Χρήση 
Το Liberon Finishing Oil είναι ένα μείγμα ελαίων υψηλής ποιότητας για χρήση σε κάθε τύπου ξυλεία 
εσωτερικής χρήσης καθώς και σε ξύλινα παιχνίδια.  
Κατάλληλο για χρήση σε πάγκους εργασίας, τραπέζια κουζίνας και έπιπλα μπάνιου, καθώς επίσης και 
σε φελλό, πέτρα και τερρακόττα. 
 
Προετοιμασία 
Εξασφαλίστε ότι η επιφάνεια είναι γυμνή: απομακρύνετε τυχόν φινιρίσματα κεριού με το Καθαριστικό 
Ξύλου και φινιρίσματα βερνικιού με Διαβρωτικό. Καθαρίστε, στεγνώστε και εξασφαλίστε ότι η 
επιφάνεια είναι χωρίς σκόνη. Αν απαιτείται βαφή, εφαρμόστε Liberon Palette Wood Dye πριν την 
εφαρμογή λαδιού. 
  
Εφαρμογή 
Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση. Εφαρμόστε ένα χέρι Liberon Finishing Oil με πινέλο ή  βαμβακερό 
πανάκι χωρίς χνούδι. Αφήστε το λάδι να ποτίσει για 10 λεπτά και στη συνέχεια σκουπίστε το 
περίσσευμα με ένα καθαρό βαμβακερό πανάκι προτού η επιφάνεια στεγνώσει και γίνει κολλώδης. 
Αφήστε να στεγνώσει για τουλάχιστον 5 ώρες και εφαρμόστε επιπλέον χέρια κατά το δοκούν. 
Συνιστάται η εφαρμογή τουλάχιστον 3 επιστρώσεων. Όσα περισσότερα χέρια εφαρμοστούν, τόσο 
λαμπρότερη θα είναι η γυαλάδα και η αντοχή του φινιρίσματος. Για βέλτιστο αποτέλεσμα, τρίψτε 
απαλά με ψιλό ατσαλόμαλλο μεταξύ χεριών. Σε ξύλινα έπιπλα συνιστάται η εφαρμογή κεριού Black 
Bison για βελτιωμένο λούστρο. 
  
Σημαντικό: Τα φινιρίσματα λαδιού αναδεικνύουν τα φυσικά χρώματα του ξύλου. Μια βρεγμένη 
επιφάνεια είναι ενδεικτική του τελικού αποτελέσματος εφαρμογής. Πάντοτε ελέγχετε το προϊόν σε ένα 
κρυφό σημείο της ξυλείας για συμβατότητα και τελική απόχρωση. 
  
Καθαρισμός και συντήρηση 
Οι επιφάνειες καθαρίζονται με ένα νωπό πανί και τυχόν πιτσιλιές θα πρέπει να σκουπίζονται αμέσως. 
Για επίμονους λεκέδες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ήπιο καθαριστικό. Οι επιφάνειες χρειάζονται 
εφαρμογή τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, ανάλογα με την χρήση.   
 

Προφυλάξεις 

Αποθηκεύστε σε θερμοκρασίες άνω των 5 °C. Πάντοτε κουμπώνετε το καπάκι διαφορετικά το λάδι 
ενδέχεται να αλλοιωθεί.   

 
 
 

Finishing Oil  

Ασφαλές για 
παιχνίδια 



Τα λαδωμένα πανάκια μπορούν να αυταναφλεχθούν Μην αφήνετε ποτισμένα πανάκια σε σωρούς. 
Προτού τα απορρίψετε, αφήστε τα απλωμένα οριζόντια να στεγνώσουν ώστε να αποφύγετε τον 
κίνδυνο πυρκαγιάς.    

Αν το περίσσευμα δεν απομακρυνθεί και η επιφάνεια γίνει κολλώδης, σκουπίστε με white spirit για να 
απομακρύνετε το κολλώδες φιλμ και αφήστε να στεγνώσει προτού συνεχίσετε.   


