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Liberon tarina alkoi Pariisissa vuonna 1912. Georges Libéron 
aloitti toimintansa pienessä myymälässään valmistamalla 
kultaustuotteita paikallisille käsityöläisille. Valikoima laajeni 
vähitellen ja Liberon tuotemerkistä kasvoi korkealuokkainen 
tuoteperhe, joka oli laatukäsite sekä ammattilaisille että 
arvokalusteiden entisöijille. Ilmentymä ranskalaisesta tieto-
taidosta näkyy edelleen Liberon-tuotteissa, jotka ovat 
sivistyneesti ajattomia ja missä puun arvostus on ensisijaista. 
Vanhaa kunnioittavia tuotekoostumuksia on uudistettu 
nykyaikaiselle maulle, luonnonmukaisilla ainesosilla, 
oikeanlaisilla värivalinnoilla ja hyödyllisillä tuote-eduilla.

Tämän päivän esteettisiä trendejä on tuettu menneiden vuosien 
erinomaisella osaamisella, jolloin jokainen voi vapaasti ottaa 
ohjat käsiinsä mielikuvituksensa mukaan; olet sitten ekologista 
muotia seuraava, kauneuden rakastaja, tee-se-itse tekijä, noviisi 
tai ammattilainen, me ymmärrämme intohimosi ja voimme 
auttaa sinua toteuttamaan unelmasi.

KÄSITYÖNÄ NYKYAIKAISTA VIIMEISTELYÄ 
INSPIROIMALLA HISTORIAA
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PERINTÖ 
LUOTETTAVUUDESTA

Jokainen pieni yksityiskohta antiikkikalusteessa 
muistuttaa kalustepuusepän ammattitaidosta. Tuo 
lipasto vetolaatikoilla jota olet etsinyt, perheen 
vaatekaappi jonka äiti on antanut tyttärelle tai 
unohdettu kirjoituspöytä jonka olet säästänyt, kaikki 
ovat säästyneet vuosikymmenien ajan.
Mainittuja kallisarvoisia perintöjä tulisi arvostaa ja 
käsitellä rakkaudella ja kunnioituksella. Siksi käytämme 
edelleen muuttumattomia tuotekoostumuksia 
tuotteissamme kuten Liberon petsejä, vahoja, 
öljyjä ja lakkoja puun suojaamiseen, koristamiseen, 
kiillottamiseen hellävaraisesti nykyaikaiseksi puutyöksi 
ja kalusteeksi.
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PETSIT
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Petsejä voi sekoittaa keskenään. Kun sekoitat 2 eri väriä, tee aina riittävä määrä 
seosta, jolla voit käsitellä koko alueen kerralla. Näin vältyt värin eroavaisuuksista. 
Koska petsi korostaa puussa olevia mahdollisia naarmuja, hio pinta 240 karhealla 

paperilla ennen petsin levitystä.

LIBÉRON VINKKI

SPRIIPETSI
Kaunistaa puuta ja korostaa puun syitä.

Voidaan pintakäsitellä lakalla, vahalla tai öljyllä.

SPRIIPETSI suojaa puuta tasaisesti korostaen 
puunsyitä ja samalla antaen sävyllä syvyyttä 
kalusteelle. Tuotetta on helppo levittää ja se 
soveltuu kaikille puulaaduille.

Walnut Medium OakLight Oak Dark Oak Smoked Oak

TeakMahogany Chestnut Anthracite
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PETSIT
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ANTIIKKIPATINA
Suojaa ja ravitsee, korkealuokkainen luonnonvaha hirsille ja palkeille.

Liberon Antiikkipatina on paksua, nestemäistä 
ja voimakkaasti värjäävää luonnonvahaa, joka 
soveltuu puisten hirsien, palkkien ja paneeleiden 
käsittelyyn. Vaha ravitsee ja suojaa puuta sekä 
tekee pinnasta rustiikkisen poltetun tammen 
näköisen.

Tudor oak 

Korostaaksesi rustiikkista vaikutelmaa, harjaa käsiteltävä pinta Liberon 
Messinkiharjalla ennen vahan levitystä. Halutessasi kiiltävämmän lopputuloksen, 

viimeistele pinta Liberon Black Bison antiikkivahalla ja kiillota. Saadaksesi 
vaaleamman sävyn, lisää sekaan väritöntä, nestemäistä Black Bison vahaa. 

Ulkokäytössä, suojaa pinta värittömällä puunsuojaaineella tai öljyllä.

LIBÉRON VINKKI
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VAHAT
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Jos kaluste on käsitelty vahalla, puhdista kaluste ensiksi LIBERON VAX REMOVER-
aineella ja LIBERON Teräsvilla Nr. 0:lla ennen uutta pintakäsittelyä.

LIBÉRON VINKKI

BLACK BISON ANTIIKKIVAHA

Suojaa, kiillottaa ja ravitsee puisia kalusteita ja puupintoja sisällä. 
Korostaa puuta pitkäikäisellä patinalla.

Black Bison vahamme on 1950-lu-
vulta, joka on edelleen alkuperäises-
sä koostumuksessa. Tuote on valmis-
tettu Carnauba-vahasta, jota saadaan 
eriyttämällä Brasilialaisen palmupuun 
lehdistä. Tämä ei-rasvainen kasvi si-
sältää runsaasti vahaa, joka ravitsee 
puuta ja luo samalla erittäin hienon ja 
pitkäikäisen kiillon puisille kalusteille.
Vaha ravitsee puuta jättäen rasvattoman 
ja tahmattoman pinnan, jonka voi helpos-
ti kiillottaa.

Clear Dark OakMedium OakMahoganyWalnut
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VAHAT
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Mehiläisvahamme on yhteensopiva muiden Liberon-vahojemme kanssa. Veden 
jättämiin tahroihin vahatulla pinnalla voidaan hoitaa levittämällä liinalla tasaisesti 

pieni määrä mehiläisvahaa pinnalla olevan jäljen päälle.

LIBÉRON VINKKI

MEHILÄISVAHA

Ravitsee aitoa puuta antaen satiinisen lopputuloksen.
Suojaa puuta tahroilta ja vedeltä.

Liberon mehiläisvaha on ideaali 
ravitsemaan ja suojaamaan puuta 
kuivumiselta imukykyisille puulajeille. 
Luonnonvahaa käytetään pääasiassa 
käsittelemättömän vaalean puun 
vahaamiseen, mutta voidaan myös 
käyttää mänty ja tammi-pintojen 
suojaamiseksi. Viimeistely voidaan 
tarvittaessa tehdä värittömällä Black 
Bison antiikkivahalla, joka antaa 
kestävämmän ja likaa hylkivämmän 
pinnan.

Clear
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VAHAT

Kaikkia kultamaalisävyjä voidaan 
sekoittaa keskenään ja eri sävyjä 

voidaan levittää päällekäin.

LIBÉRON VINKKI

KULTAMAALI
Koristaa ja entisöi kullattuja esineitä.

Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön.

KULTAMAALI on kiiltävä lakka jonka seassa on 
pronssijauhetta, joka jättää kullatun tai hopeoidun 
viimeistelyn. Tuotetta voidaan käyttää aiemmin 
kullattujen pintojen entisöintiin tai eri pintojen 
koristeluun (puu, pahvi, keramiikka, kipsi, metalli, kivi...).

Chantilly TrianonCompiègne Rambouillet
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Vaha soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön tako- ja valurautapinnoille, mutta 
puupinnoille vain sisäkäyttöön. Kunnes vahattu takka tai liesi on jälleen 

käytössä, mahdollinen vapautuva savu on hetkellinen ja myrkytön.

LIBÉRON VINKKI

GRAFIITTIPASTA
Suojaa ruosteelta & lämmönkestävä.

Korostaa tako- ja valurautapintoja grafi ittiefektillä.

Perustuu grafi ittiin ja vahaan joka kestää kuumuutta 
+700 asteeseen saakka. Ei jätä tahmeaa pintaa eikä vaadi 
lämmittämistä ennen käyttöä. Lämmetessään käsitelty 
pinta ei aiheuta savun hajua. LIBERON GRAFIITTIPASTA 
poistaa rasvan, noen, tuhkan ja pölyn. Tuote suojaa 
valu- ja takorautaa ruosteelta sekä antaa pinnalle 
kauniin graffi  ttimaisen patinan. Ei sovellu kosketuksiin 
elintarvikkeiden kanssa.

Graphite 
Black
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LAKAT
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Yksinkertainen huoltaa, käytä vain kosteaa sientä jatkuvaan huoltoon. Voidaan 
levittää kaikille käsittelemättömille ja petsatuille puulaaduille.

LIBÉRON VINKKI

BISTROT LAKKA

Pitkäkestoinen suoja tahroja, iskuja ja naarmuja vastaan.
Tekee puupinnalle erittäin kauniin viimeistelyn.

Korkealuokkainen BISTROT LAKKA suojaa puuta täydellisesti ja sitä voidaan 
käyttää huoletta pinnoilla, jossa on kova kulutus kuten ruokapöydät, tuolit 
ja työtasot. Lakka on lämmönkestävä ja se kestää kosteutta ja alkoholia 
antaen lämpöä ja syvyyttä jalopuulaaduille kuten tammi ja pähkinä.
Bistrot-lakalla käsitellyn pinnan kiilto säilyy pitkään, jolloin arvossa pidettyä kalustetta 
voidaan käyttää päivittäin ilman että pinnan kauneus kärsii.

Clear

Satin

Clear

Gloss

Medium Oak 

Satin

Dark Oak

Satin

Light Oak

Satin

Light Walnut

Satin

Cherry

Satin

Mahogany

Satin
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LAKAT
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Useamman vuoden kuluttua, voit elvyttää kalustetta levittämällä Sellakkaa 
uusintakerroksen. Sellakkaa voidaan myös käyttää metallipinnoilla suoja-aineena ja 

estämään metallia hapettumasta.

LIBÉRON VINKKI

SELLAKKA

Korostaa puuta ja antaa kauniin, upean kiillon.
Soveltuu kaikille puulaaduille.

SELLAKKA on tarkoitettu vanhan puupinnan 
entisöintiin sekä jalopuupinnan päivittämiseen.
Sellakka antaa lämpöä ja syvyyttä puulle sekä 
viehättävän silkkisen kiillon.

Clear gloss
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ÖLJYT

White Natural

Grey Patine Black

Smoked Oak

Dark Grey
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Koska puun oma väri ja rakenne vaikuttavat lopputulokseen, testisively on tarpeen 
ennen viimeistelyä.

LIBÉRON VINKKI

KOVA ÖLJYVAHA

Perustuu luonnonöljyihin ja – vahoihin.
Antaa koristeellisen suojan ravitsemalla puulattioita ja kalusteita.

Perustuu luonnonöljyihin ja – vahoihin. Kova öljyvaha 
yhdistää kaikki öljyn ja vahan edut.
Tuote kestää vettä, tahroja ja likaa. Tuote on hengittävä 
ja se antaa kestävän ja tasaisen harmonisen sävyn 
kaikille puulaaduille. Tuote on helppo levittää, 
puhdistaa ja huoltaa.
Erillistä pohjustetta tai välihiontaa kerrosten välillä 
ei tarvita. Kaikkia sävyjä voi sekoittaa keskenään. 
Öljyvaha on erinomainen puulattioille, kalusteille, 
hirsi- ja paneeliseinille ja työtasoille, niin kuivissa kuin 
kosteissakin sisätiloissa.
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ÖLJYT
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Jos imeytymätön öljy jää pyyhkimättä ja pinnasta tulee tahmea, pyyhi tahmea pinta 
lakkabensiinillä ja anna kuivua ennen uudelleenkäsittelyä.

LIBÉRON VINKKI

FINISHING OIL

Ravitsee ja korostaa puun luonnollista väriä.
Vedenkestävä öljy suojaa puuta kovalta kulutukselta.

Finishing Oil on sekoitus korkealaatuisia öljyjä 
kaikille puulaaduille sisätiloissa. Öljy soveltuu niin 
keittiön työtasoille, huonekaluille kuin kostean 
tilan kalusteillekin. Voidaan myös levittää korkille, 
kivelle ja terracotta-pinnoille. Finishing Oil-öljy 
korostaa voimakkaasti puun omaa sävyä. Jos haluat 
neutraalimman tuotteen, valitse silloin vesiohenteinen 
Liberon Työtasoöljy. Jos taas haluat sävyttää puun, 
käytä Liberon Spriipetsiä ja viimeistele pinta Finishing 
Oil-öljyllä.

Clear mat
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ULKOTUOTTEET
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ÖLJY PUUTARHAKALUSTEILLE

ANTI-SLIP PINNOITE

Ravitsee, tiivistää ja suojaa puisien ulkokalusteiden kauneutta.
Öljy sisältää UV-suoja-ainetta, joka vähentää auringonvalon aiheuttamaa 

harmaantumista puupinnolla. Imeytyy syvälle puuhun antaen pitkävaikutteisen suojan.

Tekee liukastumattoman pinnan. Väritön koostumus, joka ei muuta pinnan ulkonäköä. 
UV ja vedenkestävä.

Öljy Puutarhakalusteille on puutarhakalusteiden ym. ulkona olevien puu-
pintojen suojaamiseen ja hoitoon tarkoitettu öljy, joka korostaa puun 
omaa väriä ja luonnollista kauneutta. Tuote sisältää tavallisiin puuöljyihin 
nähden paljon öljyä jotka ovat korkealuokkaisia luonnonöljyjä. Öljy an-
taa pitkäaikaisen suojan jolloin uudelleenkäsittelyväli voi olla jopa kaksi 
vuotta. Sopii kaikille puulaaduille, erityisesti teakille ja kovapuulle. Suojaa 
UV säteilyltä ja estää puun harmaantumisen. Antaa perinteisiä öljyjä mer-
kittävästi pidempiaikaisen suojan. Imeytyy syvälle puuhun suojaten sitä 
tahroilta. Ei muodosta pinnalle hilseilevää kalvoa. Sisältää Kiinanpuuöljyä.

Liberon Anti-slip Pinnoite tekee ei-liukkaan pinnan ennestään liukkail-
le, tasaisille sisä- ja ulkolattioille. Väritön, voidaan käyttää maalatuille 
lattioille, kivipinnoille, kiveyksille, keraamisille kaakeleille ja puulle. Ide-
aali käyttökohde on sileät ja liukkaat lattiat kuten patiot, pehmeät puu-
laadut ja hyötytilat. Anti-slip tuote ei sovellu uima-altaiden reunoille.

Jos haluat sileämmän pinnan, tee kevyt välihionta 240 hiekkapaperilla ensimmäisen 
kerroksen kuivuttua vähintään vuorokausi. Älä työskentele suorassa auringonpaisteessa. 

Vesitesti: tiputa kuivalle pinnalle muutama pisara vettä. 
Jos pisarat jäävät pinnalle helmeksi, pinta on suojattu hyvin. Jos imeytyvät, levitä vielä yksi 

kerros lisää.

Tee aina koesively testipalalle tai huomaamattomaan kohtaan värin, yhteensopivuuden ja 
onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi.

LIBÉRON VINKKI

LIBÉRON VINKKI
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MENESTYKSEN
SALAISUUS

Olet valinnut halutun tuotteen, nyt sinun tarvitsee vain levittää aine. 
Puupinnalle jonka haluat lakata, öljytä tai vahata ja saavuttaaksesi sille 
virheettömän lopputuloksen, pinta pitää olla parhaassa mahdollisessa 
kunnossa. Olennainen askel on pinnan valmistelu ja pinnalla voi olla 
helposti poistettavia tahroja tai vahaa, mutta toisaalta pintaa voi joutua 
korjaamaan vuosien aikana kertyneistä pienistä naarmuista, isommista 
kolhuista tai vanha pintakäsittely joudutaan poistamaan kokonaan. 
Kunnes olet löytänyt kalusteellesi uuden tyylin, muilla Liberon tuotteilla 
voidaan saavuttaa täydellinen viimeistely tai huoltokäsittely. Puupinnan 
suojaaminen tahroilta, oksilta ja naarmuilta, tahrojen poistaminen, 
retusointi ja naarmujen korjaaminen, kiillon palauttaminen, kiillottaminen 
jne. löytyvät Liberon-valikoimasta.
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VALMISTELEVAT TUOTTEET
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STRIPPER

WAX REMOVER

Erittäin tehokas hyytelömäinen maalin- ja lakanpoistoaine, 
hellävarainen puulle.

Poistaa vanhan vahan sekä vaikeat tahrat.
Suojaa vanhojen kalusteiden patinointia.

Liberon Stripper poistaa vanhan maalin ja lakan puu- 
ja metallipinnoilta. Tuote on hellävarainen puulle ja 
aroille pinnoille, jolloin voimakasta kaapimista ei vaa-
dita. Hyytelömäisen koostumuksensa ansiosta sillä 
on helppo työskennellä myös pystysuorilla pinnoilla.

Ideaali kalusteiden puhdistukseen ennen lakan/maalin 
poistoa, Wax & Polish Remover poistaa vaikeat tahrat 
sekä monikerroksiset vahakäsittelyt. Aine puhdistaa 
pinnan vahingoittamatta puuta sekä jättää suojaavan 
käsittelyn patinoiduille antiikkikalusteille.

Maalinpoistoaineen vaikutuksen nopeuttamiseksi paksut maalipinnat voidaan 
rikkoa messinkiharjalla tai karkealla hiontapaperilla. Kaarevilla pinnoilla maalin saa 
näppärämmin poistettua käyttämällä Liberon No:2 Teräsvillaa. Älä käytä suorassa 

auringonpaisteessa eikä muovipinnoilla.

Vahanpoistoaineella voidaan myös puhdistaa lakattuja ja maalattuja pintoja liasta. 
Aine poistaa myös tako- ja valurautapinnoilta noen, lian ja rasvan.

LIBÉRON VINKKI

LIBÉRON VINKKI
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VALMISTELEVAT TUOTTEET
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PUUKITTI
Kätevä, onnistunut tulos.

Ei kutistu eikä halkeile.

PUUKITTI on ideaali pieniin täyttöihin kuten 
kolot, halkeamat, painaumat, viat... Kittiä voidaan 
käyttää kaikille puulaaduille sekä puujohdannaisille. 
Kuivuttuaan, kitti kestää hiontaa, naulaamista, 
ruuvaamista, kiillottamista sekä sitä voidaan 
pintakäsitellä petsillä, maalilla, lakalla ja vahalla.

Täyttää ja tasoittaa yhdellä levityksellä kolot, halkea-
mat, oksankohdat kalusteissa, lattiassa, seinässä, oves-
sa, karmissa jne.

Puulle, melamiinille ja laminaatille. Liberon kitit sisältävät aitoa puuta, jolloin 
kittikin käyttäytyy kuten puu ja sitä voidaan käsitellä kuten aitoa puuta. Sisä- ja 

ulkokäyttöön.

LIBÉRON VINKKI
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YLLÄPITOTUOTTEET
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3-OSAINEN KORJAUSHUOPAKYNÄ

MUOTOILTAVA TÄYTEVAHATANKO

Vahatulle ja lakatulle puulle.
Peittää puupinnoilla olevat pintanaarmut ja väriviat lattialla ja kalusteissa.

Vahatulle ja lakatulle puulle.
Täyttää halkeamat, kolot ja naarmut useimmilla eri pinnoilla.

3-OSAINEN Korjaushuopakynä on ideaali peittämään pintanaar-
muja. 3-osaisessa kynässä on 3 eri tummuutta samassa sävys-
sä, voit kätevästi valita korjattavan pinnan sävyn mukaan oikean 
(tummuuden tai vaaleuden). Soveltuu kalusteille, lattialle, listoil-
le, karmeille jossa pieniä naarmuja. Voidaan levittää vahatulle, la-
katulle ja öljytylle puulle, laminaatille ja melamiinille.

Soveltuu kaikille käsittelemättömille, lakatuille, maalatuille ja 
vahatuille puulaaduille ja puun johdannaisille kuten laminaatille.

Säilytä kynää pysty-asennossa korkki suljettuna ja kärki alasuuntaan päin seuraavaa käyttöä 
varten.

Värisävyä voi vielä levitetyksenkin jälkeen muunnella Black Bison antiikkivahalla. Kiillota 
lopuksi nukattomalla rievulla. Suurempiin korjauksiin suositellaan Liberon puukittiä.

LIBÉRON VINKKI

LIBÉRON VINKKI
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YLLÄPITOTUOTTEET
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RING REMOVER

NAHANHOITOAINE

Poistaa tahrat, kosteus- ja naarmunjäljet. Soveltuu kaikille lakatuille puupinnoille.

Vanhalle ja uudelle nahalle.
Suojaa, hoitaa ja puhdistaa, palauttaa värin.

RING REMOVER poistaa kalusteista valkoiset tahrat, jotka ovat 
aiheutuneet lämmön, auringon tai veden vaikutuksesta. Aine 
poistaa myös pintanaarmuja lisäaineena olevan erittäin hienon 
kiillotusjauheen ansiosta.

Liberon nahanhoitoaine pehmentää ja ravitsee sekä modernia 
että antiikkinahkaa.
Antamalla nahalle pehmeän kiillon, tuote on ideaali elvyttämään 
nahkaisia sidottuja kirjoja, levyjä, laukkuja ja vaatteita yms.
Vain aidoille nahkatuotteille kuten kengät, laukut, takit, satulat, 
huonekalut, auton penkit yms.

ClearBlack

Jos vesiohenteisesta lakkapinnasta tulee käsittelyn jälkeen liian kiiltävä, pinnan voi palauttaa 
mattamaisemmaksi Liberon Teräsvillalla Nr. 0000.

Testaa yhteensopivuus ensin huomaamattomaan kohtaan ennen isomman alueen 
käsittelyä.

LIBÉRON VINKKI

LIBÉRON VINKKI
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Tuotteet tässä KLASSISESSA valikoimassa on suunniteltu erityisesti antiikkikalusteiden entisöintiin. Tuotekoostumuk-

sia joita on käytetty, ovat täydellisesti yhteensopivia jalopuulaaduille kuten tammi, pähkinä, mahonki jne. Libéron tuotteet 

säilyttävät puun luonnollisen kauneuden ja aidon puun tunteen, samalla antaen riittävän suojan jokapäiväiselle käytölle.

SPRIIPETSI

• 0,25L

BISTROT LAKKA 

• 0,25L & 0,75L

ANTIIKKIPATINA

• 0,5L

 SELLAKKA 

• 0,25L

BLACK BISON ANTIIKKIVAHA

• 0,5L

FINISHING OIL

• 0,25L, 0,5L & 1L

GRAFIITTIPASTA

• 250 ml

KULTAMAALI

• 30ml

BLACK BISON ANTIIKKIVAHA

• 150 ml

KOVA ÖLJYVAHA

• 0,25 L & 0,75L

MEHILÄISVAHA

• 150 ml

1h

Puhdistus:
denaturoitu sprii

Työvälineet  0,25L = 5 m²

24h

Puhdistus:
Lakkabensiini 

0,75L = 7,5m²

2h

0,5L = 2,5 m²Työvälineet  

4h

0,25L = 4/5 m²

24h

0,75L = 23 m²

6h

2h

 Puhdistus: 
Liberon Wax Remover

0.25L = 5 m² Työvälineet:
liina

4h

30ml = 0.5 m²

2h-4h  

Puhdistus:
Libéron wax 

remover

Työvälineet :
Sivellin tai liina

0,5L = 5 m²

Täysin kuiva

 

Puhdistus:
Liberon

wax remover

Työvälineet:
Teräsvilla

N°0000 tai liina

150ml = 1-2m²

Täysin kuiva 0,5L = 5 m²

 

 Työvälineet:
lakkasivellin

Puhdistus:
Denaturoitu sprii 

 Työvälineet:
Sivellin

 Työvälineet:
Sivellin

tai tela jossa on
keskipitkä nukka

Puhdistus:
Välittömästi käytön

jälkeen
lakkabensiinillä

Työvälineet:
Sivelin tai liina

Puhdistus:
Lakkabensiini

0,5L = 5 m²

Täysin kuiva

Täysin kuiva

Puhdistus:
denaturoitu sprii

Täysin kuiva Työvälineet :
Harja, liina tai

teräsvilla nr.0000

Puhdistus:
Libéron wax 

remover

Täysin kuiva Työvälineet: 
sivellin

Puhdistus:
lakkabensiini

Täysin kuiva

Täysin kuiva

Täysin kuiva

Täysin kuiva

Täysin kuiva

2h-4h

2h-4h
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ÖLJY PUUTARHAKALUSTEILLE

• 1L

STRIPPER

• 0,5L, 1L & 2,5L

 WAX REMOVER  

• 0,25L & 0,5L

 PUUKITTI

• 50g

 PUUKITTI

• 200g & 0.5L

 KORJAUSHUOPAKYNÄ

• 30 ml

 MUOTOILTAVA TÄYTEVAHA

• 18 ml

 RING REMOVER

• 125 ml

 NAHANHOITOAINE

• 150 ml

ANTI LIP PINNOITE

• 0,75L

Täysin kuiva 

24h

Puhdistus :
Lakkabensiini  

1L = 15 m²työvälineet : 
Sivellin ja liina 

Puhdistus :
Liberon Wax 

Remover  
 

Tehoaa

5-30min

1L = 4 m²Työvälineet :
Sivellin / lasta ja

teräsvilla No2

2h

0,5L = 3-4m²

Ideaali
pienille koloille

Ø
10mm

Puhdistus:
vesi 

 

1h

 

1h

15min

15min

5min

0,125L = 2m²

30min

Puhdistus : vesi 150ml = 4-6m²Työvälineet:  
kangas 

Täysin kuiva

12h

 Työvälineet :
Sivellin tai tela

 jossa on keskipitkä nukka

Täysin kuiva Työvälineet :
Liberon 

teräsvilla Nr.0

Täysin kuiva Työvälineet :
Kittiveitsi ja 240

hiontapaperi

Täysin kuiva Työvälineet :
Kittiveitsi ja 240

hiontapaperi

Puhdistus:
vesi

Täysin kuiva Puhdistus :
asetooni tai

Liberon Wax 
Remover

Täysin kuiva Puhdistus :
Liberon Wax 

Remover  

Täysin kuiva Työvälineet:
kangas

Työvälineiden puhdistus :
Lakkabensiini tai Liberon 
Wax and Polish Remover 

Täysin kuiva

Puhdistus : Vesi 0.75L = 9m²
(pinnan huokoisuus 

vaikuttaa riittoisuuteen)
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603790

LIBERON - 39210 DOMBLANS - RCS LONS B 305 690 158. 

Maahantuoja:

Colornova Oy
Minkkikatu 1-3

04430 Järvenpää
Asiakaspalvelu

Puh. 010-321 0540

info@colornova.fi
www.colornova.fi 

www.liberon.fi

#liberon

Saavuta kauniita asioita 
hyvällä maulla

3:CIMNTB=UZXX]Z:


