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Palette Wood Dye 
 
•   Vatnsbundið bæs til innanhússnotkunar 
•   Hentar til notkunar á gólf 
•   Heldur viðaræðum sýnilegum 
•   Henta á bæði harðvið og mjúkar viðartegundir 
•   EN71 Samþykkt – Örugg fyrir leikföng 
•   Hægt að blanda saman við Liberon Natural Finish Varnish, lakk  
 
 

 
Efnisnotkun  
Liberon Palette Wood Dye er tilvalið til bæsunar / litunar á allan ómeðhöndlaðan innanhús 
við og heldur viðaræðunum sýnilegum. Pallette Wood Dye hentar bæði á harðvið sem mjúkar 
viðartegundir og er öruggt fyrir leikföng. Fljótlegu og samræmdu útliti er hægt að ná á stórum 
sem smáum flötum, svo sem húsgögnum, gólfum, hurðum, skápum römmum og leikföngum.  
Liberon Palette Wood Dye er auðvelt í notkun og fæst í fjölda lita. Hægt er að blanda 
saman öllum litum. 
 
Undirbúningur 
 
Yfirborðið þarf að vera hreint, þurrt án allra yfirborðsefna. Slípið vandlega með sandpappír og 
fjarlægið allt ryk. 
 
Vinnsluaðferð 
Hristið vel fyrir notkun. Ef þörf er á að nota meira en eina dós af bæsi til að ljúka verkinu, er 
best að blanda saman þeim fjölda sem nota þarf til að tryggja nákvæmlega sama lit. Berið 
eitt jafnt, snöggt lag af Palette Wood Dye á flötinn með pensli eða svampi og berið á eftir 
viðaræðunum og þurrkið síðan burt allt umframefni með hreinni bómullartusku, áður en það 
þornar, til að jafna litinn. Á stórum flötum, svo sem gólfum, forðist skörun með því að vinna 
smærri fleti í einu. 
 
Ef óskað er sterkari litar, setjið þá aðra umferð eftir 2 tíma. Fleiri en tvær umferðir geta haft 
áhrif á endanlegt útlit. 
 
Hægt er að blanda Liberon Palette Wood Dye saman við Liberon Natural Finish Varnish, 
lakk til að gera mismunandi lituð, vatnsbundin lökk. 
 
Varúðarráðstafanir 
•  Blandið ekki saman vatnsbundnu bæsi og sprittbundnu bæsi. 
•  Notið hanska við varist húðlitun. 
•  Gæta þarf varúðar þegar yfirborðsmeðhöndlað er með vatnsbundnu lakki yfir Liberon  
   Palette Wood Dye. Haldið pensilstrokum í lágmarki, því of miklar pensilstrokur geta losað   
   litinn. 



•  Má ekki frjósa. 
 
Litir 
Eftirfarandi litir eru fáanlegir: 
Ebony, Georgian Mahogany, Victorian Mahogany, Light Oak, Medium Oak, Dark Oak, Tudor 
Oak, Antique Pine, Golden Pine, Teak, Walnut, Yew and White. 
 
Mikilvægt: 
Gerið alltaf prufu á lítið áberandi stað eða afgangsefni til að sjá endanlegan lit og áferð. 
Mismunandi viðartegundir geta gefið mismunandi litaáferð. Litaspjaldið sýnir ekki endilega 
nákvæmlega endanlegan lit þar sem það er háð viðartegundum. 
 
Umbúðir 
Liberon Palette Wood Dye er fáanlegt í 250 ml, 500 ml og 5 ltr. brúsum. 
 
Heilsa og öryggi 
Geymið þar sem börn ná ekki til. Má ekki losa í niðurfall. Má aðeins nota á vel loftræstum 
stað. 
 
 
 
 
 
 
 


