Bivax

							

Utmärkt till mjuka träslag såsom t.ex furu
eller till allt som inte kommer i kontakt
med livsmedel. Perfekt även till svarveriarbeten. Innehåller äkta bivax och terpentin.
Ger ett ”gammalt” utseende. Färglös.
1. Lägg på ett tunt lager bivax med polerull 4/0.
2. Låt torka 2 timmar. Efterpolera med
polertrassel eller polerull 4/0.

Bivoks
Utmerket/udmærket til myke/bløde treslag/
træsorter som f.eks. furu/fyrretræ eller til alt
som ikke kommer i kontakt med mat/mad.
Perfekt også til dreiearbeid/drejearbejde.
Inneholder/indeholder ekte/ægte bivoks og
terpentin. Gir/giver et ”gammelt” utseende/
udseende. Fargeløs/farveløs.
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Mehiläisvaha
Erinomainen pehmeille puulajeille kuten
männylle tai kaikelle muulle joka ei pääse
kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa.
Täydellinen myös sorvaustöille. Sisältää
mehiläisvahaa ja tärpättiä. Antaa ”vanhan”
ulkonäön. Väritön.

1. Levitä ohut kerros mehiläisvahaa kiillo1. Legg/læg på et tynt/tyndt lag bivoks med tusvillalla 4/0.
stålull/ståluld 4/0.
2. Anna kuivua 2 tuntia. Jälkikiillota kiilloLägg på ett tunt lager bivax. För att kont- 2. La/lad tørke/tørre 2 timer. Etterpoleres
tustrasselilla tai kiillotusvillalla 4/0.
rollera att ytan är ordentligt polerad, dra med fille/klud eller stålull/ståluld 4/0.
ett finger över ytan. Syns fingermärket,
Levitä ohut kerros mehiläisvahaa. Voit
fortsätt polera. Blir det inget märke är ytan Legg/læg på et tynt/tyndt lag bivoks. For
tarkistaa että olet saanut pinnan kunnolla
bra polera. Burk om 150 ml räcker till ca å/at kontrollere at flaten/overfladen er
kiillotettua vetämällä sormella pintaa pitkin,
3 m².
ordentlig polert/poleret, dra/trækkker en
jos sormen jälki näkyy, jatka kiillottamista.
finger over flata/fladen. Synes fingermerJos jälkeä ei jää on pinta kiillotettu hyvin.
ker/-mærker, fortsett/fortsæt å/at polere.
Purkki 150 ml riittää n. 3 m² alueelle.
Blir/bliver det/der ikke merker/mærker, er
det bra/godt polert/poleret. Boks/dåse på
150 ml rekker/rækker til ca 3 m².
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