Allbäck Linoljevax Natur & Kulör

Linoljevax
Innehåller linolja, bivax och pigment.
Täcker ca 20 - 40 kv. meter per liter.

På obehandlat trä
Linoljevaxet ger en fet, avtorkningsbar yta.
Kulörer vit, grå, brun, svart, röd, mahogny
och ek. Vaxet är lämpligt för obehandlat
trä; golv, möbler, slöjdartiklar,
läder, trätak mm.
Torktiden är 1-2 dygn. Torktiden på kvistar
kan vara längre.
Tänk på att resultatet av behandlingar
med lasyreffekt påverkas av träets
sugförmåga och underlagets utseende.
Vaxet kan ge många olika effekter. En
slipad träyta suger mer vax och får mer
färg än en hyvlad yta.
Ytor som tidigare varit använda eller
behandlade bör slipas annars kan kulören
bli ojämn. Gör prov!

På matta målade ytor, tegel, sten
och betong
Tvätta med Allbäck Linsåpa.
Skölj och låt torka,
Stryk ut vaxet tunt med en sträv
skursvamp. Torka bort överskottet.
Ger en vattenavvisande yta och ny
ytfinish.

Nyansering och täckförmåga:
Önskas ett mindre färgande vax kan
kulörer blandas med ofärgat vax.
De olika vaxkulörerna kan blandas
inbördes och även nyanseras med vår
linoljefärg.
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Rengöring
Rengör linsåpa och vatten. För golv
använd gärna våtdamsugare för att få upp
all smuts. Låt torka. Slipa av
fiberresningen med ett fint slippapper ca
180 - 200. Dammsug/torka av ytan.
Applicera vaxet med en sträv svamp.
Jobba i träets längdriktning några brädor i
taget. Låt vaxet suga in ca 10 – 15
minuter. Torka av överskottet med en
trasa, gärna frotté. Det skall vara möjligt
att gå/ta på vaxytan direkt utan att det blir
märken i vaxet.
Det räcker med en behandling.
Om vaxet får torka in flera timmar krävs
maskinbearbetning för att ta bort
överskottet. För mycket vax ger en klibbig
yta med ojämn glans och stor
smutsupptagning.

Underhåll
Rengör med svag lösning av Allbäck
Linsåpa och vatten. Undvik skurmaskiner
och rengöringsmedel med för högt PHvärde som torkar ut ytan.
Obs!
Risk för självantändning i poröst material
som trasor och torkpapper. Blötlägg.

Lycka till!
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