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Pure Tung Oil  
•   Hrein náttúruleg viðarolía. 
•   Tilvalið til notkunar á yfirborð sem matvæli komast í snertingu við,  
     eldhúsborðplötur, skurðarbretti og salatskálar. 
•   Gefur langvarandi mattan gljáa.  
•   Þolir vatn, hita og alkóhól. 
•   EN71 Samþykkt - örugg fyrir leikföng.  
•   Hentar til notkunar úti og inni.  
•   Mælt með til notkunar á eik utanhúss.  
 

     �

Efnisnotkun  
Liberon Pure Tung Oil, er mjög þolin gegn vatni,alkóhóli, og matarfitusýrum. 
Gefur endingargóða áferð og er tilvalið fyrir eldhúsborðplötur og allan gæðavið innanhúss. 
Pure Tung Oil, er án utanaðkomandi þurrkefna, er náttúrulega óeitruð vara sem hægt er að 
nota á leikföng og hluti sem koma í snertingu við matvæli svo sem salatskálar o.fl. Þar sem 
olían smýgur vel inn í viðinn, gefur hún viðnum möguleika á að eldast vel og halda 
náttúrulegu útliti sínu.  
Mælt er með olíunni til notkunar á eik utanhúss. 
 
Undirbúningur  
Yfirborðið þarf að vera hreint og án allra yfirborðsefna. Fjarlægið vax með Liberon Wax and 
Polish Remover og lakk með Liberon Fine Wood Stripper. Hreinsið, þurrkið og tryggið að 
yfirborðið sé ryklaust. 
 
Vinnsluaðferð 
Berið olíuna á yfirborðið með pensli eða lófrírri bómullartusku. Bestur árangur næst með því 
að þynna fyrstu eina eða tvær umferðir með allt að 50% terpentínu. Leyfið olíunni að smjúga 
inn í viðinn í 20-30 mín. og þurrkið þá burt umframolíu með lófrírri bómullartusku. Leyfið 
olíunni að þorna í 24 klukkustundir á milli umferða.  
 
Berið á fleiri umferðir og minnkið magn terpentínu í seinni umferðum. Leyfið olíunni aftur að 
þorna í 24 klukkustundir á milli umferða. 
 
Berið síðustu eina eða tvær umferðir með olíunni óþynntri eins og í fyrri umferðum. Eftir að 
síðasta umferð hefur verið borin, umframolía fjarlægð og yfirborðið látið þorna í 24 tíma, 
þurrkið þá aftur yfir og fjarlægið þá olíu sem hefur komið upp á yfirborðið. 
Við mælum með að minnsta kosti 4 umferðum. Fleiri umferðir þarf á opið, ídrægt yfirborð eða 
utanhúss. Fyrir bestu áferð, nuddið varlega með Liberon Ultra Fine stál ull (0000) milli 
umferða. 
 



Leyfið yfirborðinu að bíða í nokkra daga áður en það er tekið í notkun til að láta olíuna þorna 
fullkomlega. Á húsgögn er síðan hægt að bera Liberon Black Bison Wax til að fá meiri gljáa 
 
Mikilvægt:  
Olía dregur fram náttúrulegan lit í viðnum. Blautt yfirborð er vísbending um endanlegan lit. 
Gerið alltaf prufu á lítið áberandi stað eða afgangsefni til að sjá endanlegan lit og áferð. 
 
Þrif og viðhald  
Pure Tung Oil verður að halda við með reglulegu millibili. Berið á að minnsta kosti einu sinni 
eða tvisvar á ári eða oftar ef þörf kerfur, háð notkun. Á við utanhúss er það mjög mikilvægt 
að bera á nægar umferðir til að gefa viðnum nægjanlega vörn. 
 
Varúðarráðstafanir  
• Tung Oil er unnin úr hnetum og getur valdið ofnæmi.  
• Geymið Liberon Tung Oil við hitastig yfir 5 ° C. Alltaf skal geyma dósina vel lokaða. 
• Olíublautar tuskur geta valdið sjálfsíkveikju. Geymið ekki olíublautar tuskur í hrúgu. Áður en 
tuskum er hent, látið þær þá þorna utanhúss til að koma í veg fyrir eldhættu. 
• Ef umframolía er ekki fjarlægð og yfirborðið verður klístrað, þurrkið þá yfir með terpentínu til 
að hreinsa yfirborðið og látið þorna áður en haldið er áfram. 
 
Umbúðir 
Pure Tung Oil er fáanleg í 250ml, 500 ml, 1 l, 5 l brúsum 
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