Gammeldags
Puulipeä

3 tapaa saada unelmien lattia
Intensiivinen värikäsittely, skandinaavinen vaaleus tai luonnonpuun kaunis sävy.
Mikä näistä on sinun valintasi?

1. Vaalenna
Vaalea pinta, joka pysyy pitkään,
saadaan käsittelemällä puu
valkoisella puulipeällä. Pinta
suojataan lipeöinnin jälkeen
öljyämällä.

2. Patinoi
Väritön lipeäkäsittely antaa
kauniin ja kestävän patinan puulle.
Viimeistelyyn sopii saippua- tai
öljykäsittely.

3. Voimista
Kalkiton lipeäkäsittely voimistaa sävyä,
kun pinta käsitellään lipeöinnin jälkeen
värillisellä öljyllä tai Öljyvahalla.

Tee näin :

Gammeldags Puulipeä
Havupuulattioiden lipeöinnillä on pitkät perinteet
Pohjoismaissa. Lipeäkäsittelyllä voidaan hidastaa havupuun
luonnollista tummumista, ja se tekee puupinnasta
kovemman ja kestävämmän.

Hio pinta

Imuroi
puhtaaksi

Puulipeää on saatavana värittömänä ja valkoisena.
Väritön lipeä sisältää perinteisesti kalkkia, mutta siitä on
vaihtoehtona myös kalkiton versio, joka sopii erityisesti
sävykäsittelyjen alle. Puupinnan esikäsittely kalkittomalla
lipeällä parantaa lopputulosta ja mahdollistaa syvemmät ja
selkeämmät värikäsittelyt puulle.
Kun pintaa halutaan vaalentaa, valitaan esikäsittelyyn
valkoinen puulipeä. Voimakkaampi valkoinen sävy
saadaan käyttämällä valkoista lipeää ja valkoista
viimeistelyä. Luonnollisempi vaaleus saadaan valitsemalla
viimeistelytuotteeksi väritön öljy tai öljyvaha.

Levitä lipeä

Lipeäkäsittely ei ole tarkoitettu käytettäväksi yksinään
pinnan suojaamiseen, vaan lipeöity pinta tulee aina
pintakäsitellä. Lopputulos riippuu käsittely-yhdistelmästä
ja puulajista.
• Väritön lipeä + väritön öljy-/öljyvahakäsittely
Anna kuivua

• Väritön lipeä, kalkiton + värillinen öljy-/öljyvahakäsittely
• Valkoinen lipeä + väritön öljy-/öljyvahakäsittely
• Valkoinen lipeä + valkoinen öljy-/öljyvahakäsittely

Hierrä
kalkki irti*

Imuroi
puhtaaksi*

Viimeistele öljyvahaamalla

Anna kuivua

Valmis !
* ei koske käsittelyä
kakittomalla lipeällä

TUOTTEET

GAMMELDAGS PUULIPEÄ
Esikäsittelyyn, kun pinta halutaan patinoida tai vaalentaa
Gammeldags Puulipeä sopii männystä, kuusesta tai lehtikuusesta valmistettujen puulattioiden,
paneelien ja huonekalujen käsittelyyn.
Puulipeää on saatavana sekä värittömänä että valkoisena. Lipeöity puupinta tulee aina viimeistellä
öljyvahaamalla tai öljyämällä. Lopputulos riippuu käsittely-yhdistelmästä ja puusta.
Värimallit ovat
valokuvia ja siksi
vain suuntaa antavia.
Tee aina erillinen
koekäsittely, jotta
varmistut toivotusta
lopputuloksesta.

Valkoinen lipeä
+ väritön pinta

Valkoinen lipeä
+ valkoinen pinta

Väritön lipeä
+ väritön pinta

GAMMELDAGS PUULIPEÄ, KALKITON
Esikäsittelyyn, kun havupuupinnalle halutaan voimakas
ja kaunis väripinta
Gammeldags Puulipeä, kalkiton, sopii hiottujen havupuupintojen (mänty, kuusi, lehtikuusi)
esikäsittelyyn ennen pinnan sävyttämistä. Lipeäkäsittely parantaa ja voimistaa sävyä, hillitsee puun
luonnollista värinmuutosta ja tekee pinnasta kestävämmän.

LIPEÖIDYN PINNAN VIIMEISTELYYN

Osmo Color Öljyvaha,
Värillinen Öljyvaha sekä
Öljypetsi-Öljyvahakäsittely

Sarbon Woodwise Oy
Askonkatu 13 15100 Lahti
puh. 019 2644 200, info@osmocolor.com

Timberex Wax-Oil ja
Heavy Duty UV Plus

www.osmocolor.com

