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KUNNSKAP OG KVALITET

Vi i Alanor er genuint opptatt av at kunden skal få et godt sluttresultat som varer. 

Våre produkter er nøye utvalgt og holder høy kvalitet. Vi har mer enn 30 års erfaring 

med overflatebehandling av treverk, men har også produkter for andre typer overflater.

God kunnskap er viktig, derfor har vi laget en informativ nettside som forklarer 

hvordan du går fram trinn for trinn, for å få det beste resultatet. Her finner du mange 

gode råd og tips. 

Ta gjerne kontakt med oss om du skulle lure på noe. 

Hilsen oss i Alanor

www.alanor.no



MØBELRENSER OG  
VOKSFJERNER

Spesialprodukt som løser opp gamle 
vokslag, renser og rengjør treverket 
grundig før ny overflatebehandling. 
Skånsom, endrer ikke overflatens ut-
seende. Har også mange andre bruks-
områder.

•  renser og rengjør uten bruk av vann 
• gir ingen fiberreising
• kan også brukes på skjellakk 

Emballasje:  250 ml, 500 ml
Forbruk:  10–12 m²/ltr
Redskap:  stålull
Tørketid:  min. 6 timer
Rengjøring:  White spirit
Bruk:  inne
Tilbehør:   stålull, Polérull, 

Universalklut

MALING- OG LAKKFJERNER

Liberon Stripper er effektiv og skån-
som. Fjerner maling, lakk, skjel lakk 
og olje fra treverk uten å misfarge eller 
ødelegge treverket.

• fører ikke til fiberreisning
• geléaktig konsistens 
•  kan også brukes på metall og glass

Emballasje:  500 ml, 1ltr
Forbruk:  2–5 m²/ltr
Redskap:  pensel
Virketid:  5–30 min
Rengjøring:  vann
Bruk:  inne
Tilbehør:   plastskrape, Stålull nr. 0 

og 2, Møbelrenser

FORMTRE BOKS

Til fylling av større hull og erstatning 
av manglende tredetaljer. Formtre kan 
f.eks. brukes til gulv, møbler, opp-
bygging av ornament, osv. 

• formes som modell-leire
•  kan skrus og spikres etter herding
•  kan pusses, beises, lakkes og vokses

Farger:  se nedenfor
Emballasje:  200 ml
Forbruk:  avhenger av arbeid
Redskap:  sparkel
Tørketid:   min. 2 timer avhengig 

av tykkelse
Rengjøring:  vann
Bruk:  inne og ute

TREVERK » GRUNNARBEID

Mørk eik

Valnøtt

Mørk valnøtt 

Mahogny

Hvit

Furu

Lys eik

Medium eik
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Medium Valnøtt

Teak

Mørk mahogny

Rosentre

Sitrontre

Sedertre

Alm

Ibenholt

Hvit 

Bomull S0502-Y 

Elfenben

Furu

Lys eik

Medium eik

Mørk eik

Lys valnøtt

FORMTRE TUBE

For små reparasjoner av møbler; hull, 
sprekker, riper og mindre oppflising 
på overflater av tre.

• sprekker ikke opp
•  kan slipes, beises, vokses og lakkes 

etter herding
• tilnærmet luktfri

Farger:  se nedenfor
Emballasje:  80 ml
Redskap:  sparkel
Tørketid:   min. 2 timer avhengig av 

tykkelse
Rengjøring:  vann
Bruk: inne og ute

REPARASJONSVOKS

Fyller mindre hull og sprekker på 
voksede, lakkerte, oljede og malte 
overflater av tre. Ypperlig til bl.a. 
spiker hull på ferdig behandlet listverk, 
sprekker i gjerdinger, sprekker og 
oppflising i parkettgulv, markspiste 
overflater, møbler etc. Gnis over 
hullet/sprekken. Overskuddsvoks 
på området rundt fjernes enkelt med 
Liberon Møbelrens. 

• plastisk, sprekker ikke opp
• beholder volumet uten å synke
•  ingen tørketid, reparasjonen er gjort 

på sekunder

Farger:   se nedenfor
Emballasje:   18 ml, skrin 16 x 36 ml 

(skrin med ulike farger)
Tørketid:  ingen
Rengjøring:  White spirit
Bruk:  inne
Tilbehør:  Møbelrenser, Polérull

RETUSJERINGSFILTPENN

Spesialpenn som farger overflateriper 
på vokset eller lakkert treverk. Brukes 
direkte på treverket. 

• 3 fargenyanser i hver penn
• svært enkel i bruk
• utbedring gjort på sekunder

Farger:   eik, teak, mahogny, 
valnøtt

Emballasje:  16 g
Tørketid:  min. 5 min
Rengjøring:  White Spirit  
Bruk:  inne
Tilbehør:   Møbelrenser, 

Universalklut

RINGFJERNER OG 
 LAKKFORNYER

Glanser opp lakkflater og 
fjerner hvite ringer for-
årsaket av varme/alkohol/
løse midler som sitter 
i lakk flaten. Ut merket 
også for mar mor. Perfekt 
til pussing av kobber og 
messing. 

•  skånsom, kan også 
brukes på skjellakk

• gir høyglans overflate
• inneholder voks

Farge:  fargeløs
Emballasje:  125 ml
Forbruk:   avhengig av 

overflate 
Redskap:  klut/pensel
Tørketid:  min. 5 min.
Rengjøring:  White Spirit
Bruk:  inne
Tilbehør:  Universalklut

RETUSJERINGS-
VOKS

Harde voksstifter til å fylle 
opp mindre riper i treverk. 
Gnis over skadestedet. 
Hele over flaten vokses 
der etter med Black Bison 
Antikk voks.

•  beholder volumet uten 
å synke

•  følger bevegelsene i tre-
verket uten å sprekke 
opp 

Emballasje:   skrin á 10 
stifter i ulik 
farge

Forbruk:   avhengig av 
overflate

Tørketid:  ingen
Bruk:  inne
Tilbehør:  Black Bison 
Antikkvoks, Polérull

SKJELLAKKSTIFTER

For reparasjoner av hakk, 
riper og dumper i overflater 
av tre som blir utsatt for 
hard påkjenning; kjøkken-
innredninger, møbler, 
trapper og parkett m.m. 
Smeltes og dryppes i 
skadestedet.

•  blir knallhard ved 
herding

•  stiftene kan blandes til 
ønsket nyanse

Emballasje:   skrin á 10 
stifter i ulik 
farge 

Tørketid:  min. 1 time
Rengjøring:  White Spirit
Bruk:  inne

PERLELIM

Animalsk lim/benlim til 
restaurering av gamle 
møbler, legging av finér, 
div. snekker arbeider etc. 
Løses i vann. Blandings-
forhold 1 del lim til 3–4 
deler vann. 

Emballasje: 250 g

TREVERK » REPARERE OG UTBEDRETREVERK » REPARERE OG UTBEDRE

Mørk eik

Valnøtt

Mørk valnøtt 

Mahogny

Hvit

Furu

Lys eik

Medium eik

Eik

Teak

Mahogny

Valnøtt
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Teak

Viktoriansk mahogny

Georgiansk mahogny

Svart/grå

Lys eik

Medium eik

Mørk eik

Røkfarget eik

Valnøtt

SPRITBEIS

Liberon Spritbeis er en ferdigblandet 
beis tilsatt forsinkere, noe som gir jevn 
innfarging. Ypperlig til kjøkkenbenk, 
møbler etc. Fin også på harde, fete 
treslag som f.eks. eik, teak etc. Fargene 
er lysekte og er blandbare med hver-
andre.

• gir jevn innfarging
• minimal fiberreising
• tørker raskt

Farger:  se nedenfor
Emballasje:  250 ml
Forbruk:  8–16 m²/ltr, 
Redskap:  klut/pensel
Tørketid:  min. 6 timer
Rengjøring:  rødsprit
Bruk:  inne 
Tilbehør:   Universalklut, Finishing 

oil/Bistrotlakk

JERNVITRIOL

Jernvitriol er kun jernsulfat. Dette 
brukes ofte for å gi nytt trevirke et 
grålig, eldet utseende. Fargen er en 
følge av en kjemisk reaksjon mellom 
Jernvitriol, treverket, sollys og fuktig-
het. Behandlingen er en kjemisk beis-
ing som gir et varig resultat. Kjønrøk 
pigment til settes ofte for å unngå 
skjolder.

•  fuktigheten går inn og ut med regn 
og sol, og blir ikke stående i veggen 
og skape råte

• virkningen forsterkes med tiden

Farge:  utvikler grålig patina
Emballasje:  1 kg, 25 kg
Forbruk:  ca. 50 m²/kg
Redskap:  pensel
Tørketid:  avhengig av temperatur
Rengjøring:  vann 
Bruk:  ute
Tilbehør:  Kjønrøk

KJØNRØK – PIGMENT TIL 
JERNVITRIOL

Pigment som tilsettes Jernvitriol, slik 
at man kan se hvor man har penslet på 
væsken. Det gjør det enklere å unngå 
skjolder, da Jernvitriolblandingen 
ellers er helt fargeløs.

•  minsker faren for skjolder ved 
påføring av Jernvitriol

•  ingen påvirkning for endelig farge 
på treverket

Emballasje:  100 g, 1 kg, 25 kg
Forbruk:  3 ts/kg Jernvitriol
Rengjøring:  vann
Bruk:  ute
Tilbehør:  Jernvitriol

TREVERK » OVERFLATEBEHANDLING » OLJETREVERK » BEIS

HARDVOKS-OLJE

Svært slitesterk transparent olje be-
regnet for gulv, vegg, møbler og 
kjøkken benk. Beskytter treverket både 
i overflaten og dybden. Motstands-
dyktig mot vann, flekker, søl og 
slitasje. Mikroporøs. 

• godkjent for kontakt med matvarer
• enkel å påføre, enkel å vedlikeholde
• gir ingen synlig hinne

Farger:   se nedenfor
Emballasje: 750 ml, 2,5 ltr
Forbruk:  30 m²/ltr
Redskap:  pensel, rull
Tørketid:  min. 8 timer
Rengjøring:  White Spirit
Bruk:  inne
Merket:   godkjent for leketøy/

kontakt med matvarer
Tilbehør:  Universalklut

FINISHING OIL

Olje av høy kvalitet som fremhever tre-
verkets vakre struktur og lød. Er svært 
godt egnet for bruk på kjøkken benk, 
gulv, trapp, møbler, badstue, betong, 
kniv skaft, geværskjefter etc. Spesielt 
mot stands dyktig mot vann, alkohol 
og fettsyrer. Finishing Oil er basert 
på kinesisk treolje, og har derfor mye 
bedre slitestyrke enn oljer basert på 
linolje. Brukes også som forsegler over 
Liberon Spritbeis. 

• godkjent for kontakt med matvarer
• trekker godt inn i treverket
• høy andel kinesisk treolje
 
Farge:  klar/gyllen (på betong/

stein: fuktig utseende)
Emballasje:  250 ml, 500 ml, 1 ltr 
Forbruk:  10–12 m²/ltr
Redskap:  pensel
Tørketid:  min. 5 timer
Rengjøring:  White spirit
Bruk:  inne 
Merket:   godkjent for leketøy/

kontakt med matvarer
Tilbehør:   Universalklut, 

Møbelrens, Polérull, 
Spritbeis

BLOOM KJØKKENBENK- 
OLJE

Bloom Kjøkkenbenk-olje pleier og 
beskytter arbeidsflater og tremøbler på 
kjøkken, bad og stue. Beskytter mot 
fukt, smuss og fett. 

• godkjent for kontakt med matvarer 
• vanntynnet
• tørker raskt
  
Farge:  klar/transparent
Emballasje: 250 ml, 500 ml 
Forbruk:  12 m²/ltr
Redskap:  Pensel
Tørketid:  24 timer (overmalbar 

etter 30 min)
Rengjøring:  vann 
Bruk:  inne 
Merket:   EU-blomsten, godkjent 

for leketøy/kontakt med 
matvarer

Tilbehør:   Møbelrens, Polérull  

Fargeløs

Hvit

Lys grå

Mørk grå

Sort

Antikk eik
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LIBOIL UTEOLJE

Spesialprodukt for impregnering og 
beskyttelse av hagemøbler og alt av 
utendørs treverk. Liboil er en kvalitets-
olje og inneholder hele 52 % tørrstoff. 
Liboil beskytter treverket i dybden og 
motvirker flekker, matthet, UV-stråler 
og gråning. Svært godt egnet for teak, 
edeltre, lerketre etc.  

•  motvirker flekker, matthet, UV-
stråler og gråning

• beskytter treverket i dybden
•  herder ikke på overflaten, gir følelse 

av rent treverk

Farge:  klar
Emballasje:  1 ltr
Forbruk:  10–12 m²/ltr
Redskap:  pensel
Tørketid:  24 timer
Rengjøring:  White spirit
Bruk:  ute 
Tilbehør:   Trerens for utendørs 

treverk, Universalklut

TRERENS FOR UTENDØRS 
TREVERK

Rensemiddel beregnet på alt av hage-
møbler og utendørs treverk. Inne-
holder beskyttende middel, hindrer 
soppangrep og fjerner «sorte flekker» 
fra de fleste tresorter. Ideell til både til 
behandlet og ubehandlet tre. Rengjør 
gamle, slitte og skitne hagemøbler og 
alt av utendørs treverk. Vanntynnet.

• fjerner mat- og fettflekker
• hindrer soppangrep
• klargjør treverket for oljing
 
Emballasje:  750 ml
Forbruk:  avhengig av påføring
Redskap:  børste
Tørketid:  24 timer
Rengjøring:  vann
Bruk:  ute 
Tilbehør:  Liboil, Universalklut

KINESISK TREOLJE

Tyktflytende, ikke herdende olje. 
Inneholder 100 % Kinesisk treolje som 
er meget motstandsdyktig mot vann, 
alkohol og matsyrer. Kinesisk treolje/
Pure Tung Oil er en naturlig olje uten 
innhold av giftige stoffer eller tilsatte 
tørkestoffer. Fin til eik utendørs. 
Utmerket til å støvbinde og fremheve 
glansen på tegl og klinkerflis. Bør 
tynnes.

• gir en slitesterk, matt overflate

NB! Kinesisk treolje/ Pure Tung 
Oil presses fra nøtter og kan gi 
en allergisk reaksjon for nøtte-
allergikere.
 
Farge:  gyllen 
Emballasje:  250 ml 
Forbruk:  10–12 m²/ltr
Redskap:  pensel
Tørketid:   4 dager (24 timer 

mellom hvert strøk)
Rengjøring:  White spirit
Bruk:  inne og ute
Merking:   godkjent for leketøy/

kontakt med matvarer

TREVERK » OVERFLATEBEHANDLING » OLJETREVERK » OVERFLATEBEHANDLING » OLJE

LINOLJE KOKT

Brukes for å få en patinert finish. 
Kan brukes på alt av ubehandlet/rent 
treverk med unntak av utendørs eik. Er 
mye brukt i forbindelse med båtpuss 
eller som forsegler på terracotta fliser 
og andre porøse overflater før evt. 
voksing.  

• kortere tørketid enn rå linolje
• herder ikke
 
Farge:  fargeløs/svak gyllen.
Emballasje:  250 ml
Forbruk:  10–12 m²/ltr
Redskap:  pensel/klut
Tørketid:  24 timer
Rengjøring:  White spirit
Bruk:  ute og inne

LINOLJE RÅ

Brukes ofte som båtolje, tynnes da 
med terpentin, til årer, og til impreg-
nering av tre og tøy for å gjøre det 
vannavvisende. Brukes også som 
korrosjonsbeskyttelse av metall. 
Mange har sin egen fremgangsmåte/
opp skrift for bruk av linolje. 

• vegetabilsk olje
• tørker svært langsomt
• herder ikke

Farge:  gyllen
Emballasje:  250 ml
Forbruk:  8–10 m²/ltr
Redskap:  pensel
Tørketid:  min. 4 dager
Rengjøring:  White spirit
Bruk:  ute
Merking:   godkjent for leketøy/

kontakt med matvarer
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Valnøtt silkematt

Teak silkematt

Mahogny silkematt

Kirsebær silkematt

Fargeløs blank

Fargeløs silkematt

Lys eik silkematt

Medium eik silkem.

Mørk eik silkematt

BISTROTLAKK

Polyuretanlakk av høy kvalitet 
beregnet på overflater som utsettes for 
hard slitasje og vannsøl. Fin til møbler, 
trapper, listverk, gulv, paneler etc. Kan 
brukes på ubehandlet, lakkert eller 
oljet treverk.

•  skifter farge på treverket med to 
strøk

•  fin som forsegler/toppstrøk over 
beis

Farger:  se nedenfor
Emballasje:  250 ml, 1 ltr
Forbruk:  8–10 m²/ltr
Redskap:  pensel
Tørketid:  24 timer
Rengjøring:  White spirit
Bruk:  inne 
Tilbehør:   Dust-grab kluter, 

Møbel rens, Polérull

BLOOM PANELLAKK

Bloom Panellakk er en halvtransparent 
lakk for tak og vegg. Treverkets natur-
lige struktur forblir synlig. Gir et flott, 
matt utseende. Kan brukes på nytt, 
ubehandlet og lakkert treverk uten 
innfarging. Bloom Panellakk er svært 
pigmentrik. Produktet er vanntynnet 
og luktsvak. Vaskbar.

•  geléaktig konsistens som ikke 
drypper, ideell for tak 

• ett strøk er ofte nok
• beskytter mot flekker og riper

Farger:   se nedenfor 
Emballasje:  1 ltr, 2,5 ltr
Forbruk:  10–12 m²/ltr
Redskap:  pensel
Tørketid:  24–48 timer
Rengjøring:  vann
Bruk:  inne
Merket:   Miljømerket med  

EU-blomsten 

BLOOM MØBELLAKK

Slitesterk, halvtransparent lakk for 
bruk på møbler/interiør. Gir en flott, 
silkematt overflate, treverkets natur-
lige struktur forblir synlig.

• beskytter mot flekker og riper
• vaskbar
•  vanntynnet, luktfri og miljømerket 

EU-blomsten

Farger:   se nedenfor
Emballasje:  250 ml, 500 ml
Forbruk:  10–12 m²/ltr
Redskap:  pensel
Tørketid:  24 timer
Rengjøring:  vann
Bruk:  inne 

TREVERK » OVERFLATEBEHANDLING » LAKKTREVERK » OVERFLATEBEHANDLING » LAKK

SKLISIKRING

Vanntynnet lakk med silikater, som 
gir en «trå» film. Brukes på glatte 
gulv og trapper for å unngå ulykker. 
Kan brukes på de fleste underlag, som 
keramiske fliser, malte og lakkerte 
flater, belegg, tre, betong og stein. Fin 
også til baderom, kjøkken, utetrapper 
etc. 

• gir et klart, fargeløst sjikt
• ødelegger ikke underlaget
• enkel å vaske og vedlikeholde
  
Farge:  klar/fargeløs hinne
Emballasje:  750 ml 
Forbruk:  12 m²/ltr 
Redskap:  pensel, rulle
Tørketid:   12 timer (støvtørr etter 

3 timer)
Rengjøring:  vann
Bruk:  inne og ute

KVISTLAKK

Brukes før maling og lakkering. 
Forsegler kvist i harpiksholdig treverk 
og hindrer utsiving av kvae. Kan 
brukes på alle treslag. Påføres rent 
treverk. 

•  motvirker gjennomblødning fra 
kvist

• fin også under klar lakk

Farge:  klar
Emballasje:  250 ml
Forbruk:  10–12m²/ltr
Redskap:  pensel 
Tørketid:  min. 2 timer
Rengjøring:  rødsprit
Bruk:  inne

FRANSK POLITUR

Filtrert skjellakk av høy kvalitet 
for påføring med pensel. Laget for 
restaurering av antikke møbler, 
paneler, bjelker og annet treverk. 
Gir varm, glansfull patina. Spesielt 
utmerket på valnøtt, kirsebær, 
flammebjerk etc.

• gir svært god dybde til edle tresorter 
• gir antikk utseende på nye møbler
• kan brukes som kvistlakk

Farge:  klar/gyllen
Emballasje:  250 ml
Forbruk:  10–12 m²/ltr
Redskap:  pensel
Tørketid:  3–4 timer
Rengjøring:  teknisk sprit/rødsprit
Bruk:  inne 

Hvit 

Lin 

Never

Salvie

Muskat

Kull

Hvit 

Lin 

Fjellbekk

Berg

Eng

Strand
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Fargeløs

Medium eik

Lønn

Mørk eik

SKJELLAKK, FLAK

Skjellakk flak, beregnet for fransk 
polering. Brukes til møbler, musikk-
instrumenter etc. Kommer i flak som 
må løses i sprit. Spesielt utmerket på 
valnøtt, kirsebær, flammebjerk etc.

• gir svært god dybde til edle tresorter 
• gir høyglans overflate
• flere farger

Farger:   sitron, garnet, lys 
avvokset, button

Emballasje:  500 g
Redskap:  sudd
Rengjøring:  teknisk sprit/rødsprit
Bruk:  inne

SKJELLAKK, FLYTENDE

Ferdigblandet skjellakk beregnet for 
fransk polering. Brukes til restau-
rering av gamle møbler, nye møbler 
og til musikkinstrumenter. Spesielt 
utmerket på valnøtt, kirsebær, 
flamme bjerk etc.

• gir svært god dybde til edle tresorter 
• gir høyglans overflate
• flere farger
 
Farger:  klar, hvit, garnet, sort,  
Emballasje:   250 ml (klar og sort), 

500 ml (garnet og hvit) 
Redskap:  sudd
Rengjøring:  teknisk sprit/rødsprit
Bruk:  inne

TREVERK » OVERFLATEBEHANDLING » VOKSTREVERK » OVERFLATEBEHANDLING » LAKK.

GOTISK PATINA

Flytende, pigmentert voks som gir 
naturlig, antikk patina til både gammelt 
og nytt treverk som f.eks. nylaftet 
tømmer, bjelker, bindingsverk, tak, 
panel, tømmerpanel, dører, listverk, 
kister m.m. Spesielt ypperlig for å 
få nylaftet tømmer til å se gammelt/
rustikt ut. Beskytter og bevarer tre-
verket.

•  gir følelse av gammelt, rustikk 
treverk

•  trekker inn i treverket, gir ingen 
skjemmende hinne

• ett strøk er ofte nok

Farge:   mørk rustikk trefarge. 
Ønskes en lysere tone, 
kan man enkelt blande 
med flytende Black 
Bison Antikkvoks, 
fargeløs. 

Emballasje:  500 ml 
Forbruk:  10–12 m²/ltr
Redskap:  pensel
Tørketid:  2 timer
Rengjøring:  White spirit
Bruk:  inne 
Tilbehør:   Black Bison Antikkvoks 

flytende fargeløs

BLACK BISON ANTIKK-
VOKS FLYTENDE

Flytende voks for ubehandlet treverk 
eller som sluttbehandling over olje og 
lakk. Utmerket til vedlikehold av både 
antikke og nye møbler. Fargeløs voks 
er fin til vegg, tømmervegger m.m., 
og kan blandes med Gotisk Patina for 
rustikk utseende. For fjerning av knirk 
i gulv og trapp kan flytende fargeløs 
voks blandes med Liberon Møbelrens. 
Inneholder karnauba. Voks bør ikke 
brukes på overflater som utsettes for 
mye fukt.

•  nærer og beskytter treverk mot 
uttørring

•  fremhever treverkets naturlige farge 
og lød

• frisker opp fargene i falmet treverk
 
Farger:   fargeløs, medium eik, 

mørk eik, lønn, lys 
valnøtt

Emballasje:   500 ml, 5000 ml (kun 
fargeløs)

Forbruk:  10–12 m²/ltr
Redskap:  pensel
Tørketid:  min. 30 min.
Rengjøring:  White spirit
Bruk:  inne 
Merket:   godkjent for barneleker/

kontakt med matvarer
Tilbehør:  Universalklut

BLACK BISON ANTIKK-
VOKS PASTA
Tykk voks til ubehandlet treverk 
eller som sluttbehandling over olje 
og lakk. Utmerket til vedlikehold av 
antikke og nye møbler. Fin også til 
rosemalt treverk, samt til vedlikehold 
av marmor og betong. Inneholder 
karnauba. Voks bør ikke brukes på 
overflater som utsettes for mye fukt.

•  nærer og beskytter treverk mot 
uttørring

•  fremhever treverkets naturlige farge 
og lød

• frisker opp fargene i falmet treverk

Farger:  se nedenfor
Emballasje:  150 ml 
Forbruk:  3–5 m²/150 ml
Redskap:  stålull nr. 0000
Tørketid:  min. 30 min.
Rengjøring:  White spirit
Bruk:  inne 
Merket:   godkjent for barneleker/

kontakt med matvarer
Tilbehør:   Polérull nr. 0000, 

Møbel  rens, Universalklut 

Blanding 1:20Ubehandlet 

Blanding 1:10

Ufortynnet

Medium eik

Mørk eik

Teak

Viktoriansk mahogny

Georgiansk mahogny

Fargeløs

Antikk furu

Lys valnøtt

Valnøtt

Lønn
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BIVOKS

Myk voks for myke treslag som furu, 
gran, bjørk etc. Beregnet for ube-
handlet treverk eller treverk som kun 
er behandlet med bi voks. Spesielt godt 
egnet for mindre over flater. Til vanlig 
møbelpleie anbefales Antikkvoks. 
Voks er ikke egnet for overflater som 
utsettes for mye fukt.

•  nærer og beskytter treverk mot 
uttørring

•  gir overflaten et «gammelt» 
utseende

Farge:  gyllen 
Emballasje:  150 g 
Forbruk:  3–5 m²/150 ml
Redskap:  stålull nr. 0000
Tørketid:  min. 6 timer
Rengjøring:  White spirit
Bruk:  inne 
Merket:   godkjent for barneleker/

kontakt med matvarer
Tilbehør:  Polérull nr. 0000

PATINERINGSVOKS SORT

Gir et sort, patinert utseende på tre-
verk. Utmerket til å fremheve f.eks. 
utskjæringer. Gir nyere møbler/inn-
redninger/rammer etc. et eldet utse-
ende. Brukes også for å skjule repara-
sjoner av nye eller gamle tremøbler.  

• fremhever utskjæringer
• gir eldet utseende

Farger:  sort
Emballasje:  250 ml 
Forbruk:  2–3 m²/250 ml
Redskap:   klut, børste eller stålull 

nr. 0000
Tørketid:  min. 5 min.
Rengjøring:  White spirit
Bruk:  inne 
Tilbehør:   Polérull, Universalklut/

Poléringsbørste 

PATINERINGSVOKS HVIT

En hvit voks som gir eik og andre 
harde treslag et hvitkalket utseende. 
Fargepigmentene legger seg i treets 
fibre/porer. Kan brukes på ubehandlet, 
beiset eller malt treverk.

• gir hvitkalket utseende
• godkjent for barneleker
 
Farge:  hvit 
Emballasje:  250 ml 
Forbruk:  3–4 m²/250 ml
Redskap:  stålull nr. 0000
Tørketid:  min. 5 min.
Rengjøring:  White spirit
Bruk:  inne 
Merket:   godkjent for barneleker/

kontakt med matvarer 
Tilbehør:   Polérull, Bronsebørste, 

Universalklut/Polérings-
børste

TREVERK » OVERFLATEBEHANDLING » VOKSTREVERK » OVERFLATEBEHANDLING » VOKS

IRRINGSVOKS

En grønn patineringsvoks 
som etterligner fargetonen 
til oksidert/irret kobber 
og messing. Kan brukes 
på de fleste overflater av 
metall, gips og treverk, 
f.eks. til bilderammer, 
bronse figurer, pappmaché, 
alabast, skulpturer og 
utskjæringer. Kan brukes 
både på rent og fargesatt 
treverk.

• gir et eldet utseende
• gir flott effekt

Farge:  grønn
Emballasje: 250 ml
Forbruk:   2–3 m²/ 

250 ml
Redskap:   stålull nr. 

0000
Tørketid:  min. 5 min.
Rengjøring: White spirit
Bruk:  inne 
Tilbehør:   Polérull, 

Universal klut/
Polérings-
børste

DREIERVOKS

Hard voks bestående av 
harpiks og Karnauba, som 
er utmerket for tre dreiing. 
Karnaubavoks er svært 
hard, og har et særlig høyt 
smelte punkt, 75–80 °C, og 
er derfor svært godt egnet 
til tredreiing. Dreiervoks 
reduserer risikoen for riper 
i treverket, og gir en svært 
hard, varig, høyglanset 
overflate. Kan både brukes 
på forseglet og rent treverk

•  vil ikke ripe eller skade 
selv de mykeste treslag

• enkel i bruk
•  gir jevn påføring av voks 

på vanskelig tilgjengelige 
steder

 
Farge:  klar/gyllen
Emballasje:  250 g
Bruk:  inne
Tilbehør:   Universal klut/

Polérings-
børste 
 

KARNAUBA-VOKS

Flak med ren karnauba-
voks. Karnauba voks er 
svært hard, og har et særlig 
høyt smeltepunkt, 75–80 
°C, er derfor utmerket til 
bla. tredreiing. Kan også 
brukes som tilsetning 
til bl.a. bivoks for å lage 
møbel polish.
 
Farge:   fargeløs/

gyllen
Emballasje:  250 g
Bruk: 

BIVOKS-BARRER

Barrene har hard konsi-
stens, i motset ning til 
bivoks på boks. Kan 
bl.a. brukes til å smøre 
kommode skuffer slik at de 
glir lettere, vokse bomulls-
tråd i forbindelse med 
søm, så tråden glir lettere 
gjennom stoffet, du kan 
lage din egen poleringsvoks 
etc.
 
Farge:  fargeløs
Emballasje:  25 g 

1716 RÅD, TIPS OG VEILEDNING PÅ WWW.ALANOR.NO RÅD, TIPS OG VEILEDNING PÅ WWW.ALANOR.NO



GULL-LAKK

Til forgylling av rammer, gjenstander, 
figurer, listverk, staffering, skrift på 
gravstøtter etc. Kan brukes på tre, 
stein, gips, metall, lær og tekstiler. Alle 
lakkene er blandbare med hverandre. 
Inneholder ekte kobberpulver.

• gir dybde i forgyllingen
• fin glød
• dekker godt 

Farger:   se nedenfor
Emballasje:  30 ml
Forbruk:  avhenger av påføring
Redskap:  pensel
Tørketid:  min. 3 timer 
Rengjøring:  White spirit 
Bruk:  inne
Tilbehør:  Grunning for gull-lakk

GRUNNING FOR GULL-/
SØLVLAKK

Fyller porene i treverket og gir et jevnt 
underlag før forgylling. Forsegler og 
grunner overflaten. Brukes ved for-
gylling av rammer, figurer, listverk, 
staffering etc. Er tilpasset Liberon 
Gull-lakk.

• fyller mikroporer i overflaten 
•  fremhever gløden i forgyllingen

Farge:  rødbrun
Emballasje:  30 ml
Forbruk:  avhenger av påføring  
Redskap:  pensel
Tørketid:  min. 3 timer
Rengjøring:  White spirit
Bruk:  inne

GULLKREM

Til antikkbehandling, patinering og 
restaurering av rammer, speil, møbler, 
figurer etc. Frisker opp og retusjerer 
ødelagt forgylling. Kan også brukes 
til å forgylle nye overflater. Kan etter 
grunning brukes på tre, metall gips, 
stein m.m.

•  alle kremene er blandbare med 
hverandre

•  samme farger som Liberon  
Gull-lakk

•  gir metallisk ikke-smittende 
overflate

Farge:    se nedenfor
Emballasje:  30 ml
Forbruk:  avhenger av påføring
Redskap:  pensel/klut
Tørketid:  min. 5 timer
Rengjøring:  White spirit
Bruk:  inne
Tilbehør:  Universalklut

FORGYLLINGFORGYLLING

REPARASJONSVOKS

Plastisk voks til fylling 
av mindre hull, riper og 
sprek ker på forgylte over-
flater. Kan brukes på 
voks   ede, oljede, malte og 
lak  kerte flater. Gnis over 
hullet/sprekken. Over-
skudds    voks fjernes enkelt 
med Liberon Møbel renser.

• sprekker ikke opp
•  beholder volumet uten 

å synke
•  ingen tørketid

Farger:    se nedenfor
Emballasje:  18 g
Tørketid:  ingen
Rengjøring:  White spirit
Bruk:  inne
Tilbehør:   Møbelrenser, 

Polérull, 
Universalklut

BLADGULL/ 
BLADMETALL 

Til forgylling av f.eks. 
rammer, gjen stander, 
byster, gravstøtter, båter, 
deko  ra  sjoner etc.
Det finnes flere typer blad-
gull. Hvilken type bladgull 
man velger, avhenger av 
hvordan man liker å jobbe. 

På arbeider utendørs bør 
man bruke Transfer blad-
gull, gullet bør min. inne-
holde 23,5 karat gull.
 
Enhet:
Vi har følgende typer 
bladgull på lager:
Bladgull, Transfer, Deep 
Gold, 22 karat, 80 x 80 
mm, 25 blad
Bladgull, løse blad, Deep 
Gold, 22 karat, 80 x 80 
mm, 25 blad
Bladgull, Transfer, 
Rosenobel Double Gold, 
23,5 karat, 80 x 80 mm, 
25 blad
Slagmetall, gull, 160 x 160 
mm, 500 blad
 
Vi kan skaffe de fleste 
typer bladgull på 
forespørsel.

GULLGRUNN

Gullgrunn brukes som 
bindemiddel ved legging av 
bladgull. Fås med 3 timer 
og 12 timers tørketid. For 
utendørsarbeider anbefales 
Gullgrunn 12 timer.

Emballasje: 250 ml
 

GESSO
Brukes som underlag/lim i 
forbindelse med forgylling 
og forgylte overflater, f.eks. 
som underlag på overflater 
som skal forgylles, til repa-
ra sjon av forgylte rammer, 
som lim for å feste gammel 
gesso som er løsnet eller til 
å lime løse deler.

• klar til bruk
 
Farger:  rød, hvit  
Emballasje:  150 ml
Redskap:  pensel
 

Chantilly

Compiègne

Rambouillet 

St. Germain (sølv)

Trianon

Versailles

Chantilly

Compiègne

Rambouillet 

St. Germain (sølv)

Trianon

Versailles

Chantilly

Compiègne

Rambouillet 

St. Germain 
(sølv)

Trianon

Versailles
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GRAFITTKREM

Liberon Grafittkrem er et rent natur-
produkt bestående av oppmalt grafitt 
blandet med voks. Grafittkremen gir en 
rustikk, antikk overflate og fremhever 
støpejernsdetaljer og profiler. Ypperlig 
produkt for alt av støpejern, stål og 
blikk, gamle ovner, verktøy, vekter, 
lodd, beslag, skiferplater foran ovner 
og peiser etc.

• støver ikke under polering
• tåler høye temperaturer
• skaller ikke av (ingen lakk)
• blir ikke hvit ved sterk varme

Farge:  gråsort halvblank 
Emballasje:  250 ml 
Forbruk:   10 store etasjeovner/ 

250 ml
Redskap:  stiv pensel
Tørketid:  4 timer 
Rengjøring:  White spirit
Bruk:  inne
Tilbehør:   Bronsebørste, Møbel-

renser, Poléringsbørste

TEKSTILMETALL

TEKSTILFARGE FOR 
MASKIN

Tekstilfarge til farging av naturstoffer 
som bomull, lin og viskose. Helles i 
vaskemaskinen sammen med klærne, 
enkel i bruk. Kan ikke brukes på 
tekstiler med appretur/impregnering 
eller tekstiler som kun kan renses 
kjemisk. Kommer ferdig med salt.

• fargeekte
• mange flotte farger

Farger:  mer enn 20 ulike farger
Emballasje:  pk á 350 g 
Forbruk:   1 pk til ca. 600 g tørre 

tekstiler

TEKSTILFARGE FOR  
HÅNDVASK

Til farging av naturstoffer som bom ull, 
lin, silke, ull og polyester/bomulls-
blanding. Beregnet for hånd vask. Kan 
ikke brukes på tekstiler med appretur/
impregnering eller tekstiler som kun 
kan renses kjemisk. Brukes sammen 
med salt.

• fargeekte
• for ømfintlige plagg eller håndarbeid
• fin til batikk

Farger:  12 ulike farger 
Emballasje:  pk á 50 g
Forbruk:   1 pk til ca. 250 g tørre 

tekstiler
Tilbehør:  Salt

SALT TIL TEKSTILFARGE

Brukes sammen med tekstilfarge for 
håndvask og tekstilfarge for maskin 
som ikke inneholder salt. 

Emballasje: 500 g
Forbruk: Se fremgangsmåte på 
tekstilfargen

FØR

ETTER
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Nøytral

Sort

PRE-DYE AVFARGER

Lysner eksisterende farge på tekstiler 
før ny farging. Brukes ved endring av 
farge fra en sterk farge til en annen, 
eller ved farging til en lysere nyanse. 
Jo mer farge som fjernes, jo mer likt 
sluttresultat som vises på pakken 
med tekstilfarge. Ikke egnet for 
polyester, akryl, nylon, ull, silke og 
spesialbehandlede stoffer som f.eks. 
impregnerte stoffer.

• for bomull, lin og viskose
• inneholder ikke klorin

Emballasje:  600 g
Forbruk:   1 pk til ca. 2,5 kg 

tekstiler

COLOUR CATCHER

Effektive kluter som forhindrer farge-
smitte ved vask av klær i vaskemaskin. 
En klut legges i maskinen sammen 
med klærne, vask som vanlig. Over-
skuddsfargen i vannet fester seg 
til engangs kluten. Gjør at hvite og 
fargede klær kan vaskes sammen. 
Ypperlig ved vask av nye plagg, klær 
med sterk farge, flerfargede klær etc.

• hindrer fargesmitte
•  hindrer at hvite tekstiler blir grå 

etter vask
• til alle typer tekstiler

Emballasje:  pk á 15 kluter
Forbruk:  1 klut pr. vask

COLOUR RUN REMOVER

Redder misfarget klesvask ved å fjerne 
overskuddsfarge/fargesmitte som er 
kommet på tekstiler ved vask. Brukes 
også for å friske opp den opprinnelige 
fargen på klærne dine. Helles i 
vaskemaskinen, enkel i bruk. Kan 
brukes på fargede og hvite tekstiler

•  for alle typer tekstiler, også ull og 
silke. 

Emballasje:  2 ps á 75 ml
Forbruk:   maskinvask: 2 poser, 

håndvask: 1 pose

TEKSTIL       LÆRTEKSTIL

RENOVATOR WHITE 

Vasker gulnede hvite tekstiler 
skinnende hvite igjen. Brukes på 
ensfargede hvite tekstiler i bomull 
og lin. Ypperlig til f.eks. hvite duker, 
skjorter og helt hvite bunadskjorter. 
Ikke egnet til ull og silke. Inneholder 
både blekemiddel og flekkfjerner og 
skal kun brukes på helt ensfargede 
hvite tekstiler. 

• dobbeltvirkende
•  effektiv på alle vasketemperaturer, 

også 30 °C
• for maskinvask og håndvask

Emballasje:  pk á 4 ps x 25 g 
Forbruk:  1 ps pr vask

LINGERIE WHITENER

Gjenoppfrisker og bleker hvitt under-
tøy som er blitt grått etter regelmessig 
vask. Til bruk på ensfargede, helt hvite 
tekstiler. Ikke off-white. Virker på det 
meste av hvitt undertøy fra BH-er til 
undertrøyer. 

• skånsom
• også for blonde og silke  

Emballasje:   pk med 100 g 
blekemiddel og 75 ml 
aktivator

Forbruk:  1 pk til 6–8 plagg

LÆRKREM

Nærende og pleiende lærkrem som 
mykgjør, gjenoppfrisker og gir glans 
til både nytt og gammelt lær/skinn. 
De fargede lærkremene gjenoppfrisker 
originalfargene. Spesielt godt egnet til 
jakker, vesker, bokrygger etc. På stoler 
og sofaer brukes fargeløs lærkrem for 
å hindre avsmitting av farge. Ikke for 
lakket lær/skinn. 

• basert på naturlige vokser
• inneholder sekret fra silkeormen
 
Farger:   nøytral, gyllenbrun, 

mørk brun, sort
Emballasje:  150 ml 
Forbruk:  3–4 m²/150 ml
Redskap:  klut
Tørketid:  min. 30 min.
Rengjøring:  vann
Bruk:  inne
Tilbehør:  Universalklut 

Gyllenbrun

Mørk brun
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PLASTVOKS

Spesialvoks som gir beskyttelsessjikt 
og høy glans i én operasjon. Spesielt 
utviklet for bruk på plastbåter, 
camping vogner, plastmøbler og andre 
plastoverflater der man ønsker en 
blank og beskyttende hinne. 

Emballasje:  250 ml 
Bruk:  ute
Tilbehør:   Universalklut, Møbel-

rens, Stålull nr. 0  

PLASTFORNYER

Et unikt system for rengjøring og 
vedlikehold av plast. Inneholder 
Møbel renser og Stålull nr. 0 for 
grundig ren gjøring og Alanor Plast-
voks. Plastvoks er en spesialvoks som 
gir et beskyttelsessjikt og høy glans 
i én operasjon. Spesielt utviklet for 
bruk på plastbåter, campingvogner, 
plastmøbler og andre plastoverflater 
der man ønsker en blank og 
beskyttende hinne. 

Settet inneholder:
Stålull nr. 0 100 g
Møbelrens 250 ml
Plastvoks 250 ml
 
Emballasje:  1 sett
Redskap:  klut
Tørketid:  ca. 15 min
Bruk:  ute

FUGERPLAST

FUGEPENN

Plasti-Kote Fugepenn minner om 
vanlig tusj, men inneholder en spesiell 
fuge maling, til fuger mellom kera-
miske veggfliser. 

• fornyer misfargede fuger

Farger:  hvit, lys grå
Emballasje:  5 ml
Forbruk:  ca. 50 m 3 mm fuge
Tørketid:  ca. 1 døgn
Rengjøring:  vann (umiddelbart)
Bruk:  inne
Tilbehør:   Møbelrens, Stålull nr. 0, 

Universalklut  

FUGEIMPREGNERING

Alanor Fugeimpregnering impregne-
r er fuger og beskytter mot vann-
inntrenging. Har vannavstøtende 
effekt. Beskytter flatene mot sopp- og 
mugg angrep, og bedrer inneklima. 
Perfekt for flislagte baderom og 
kjøkken fliser.

• hindrer sorte og misfargede fuger
• forebygger luftveisplager
• enklere rengjøring

Farge:  klar
Emballasje:  500 ml
Forbruk:  svært drøy
Redskap:  pensel
Bruk:  inne og ute
Tilbehør:  Universalklut

2524 RÅD, TIPS OG VEILEDNING PÅ WWW.ALANOR.NO RÅD, TIPS OG VEILEDNING PÅ WWW.ALANOR.NO



TAVLEMALING

Matt, sort alkydmaling 
fra Rust-Oleum for ikke-
sug ende underlag. Gir en 
over flate man kan tegne og 
skrive på med skolekritt. 
Ypper lig til dører, vegger, 
møbler etc. Kan påføres 
over magnet maling for en 
magne tisk kritt- og opp-
slags tavle.

• vanntynnet
• luktsvak
• enkel å påføre

Farge:  sort
Emballasje:  250 ml
Forbruk:   2–3 m²/250 

ml
Redskap:  rulle
Tørketid:  4 timer
Herdetid:  3 dager
Rengjøring:  vann
Bruk:  inne
Tilbehør:   Magnet-

maling

MAGNETMALING

MagPaint Magnetmaling 
har høy andel jernfilspon 
som gir god magneteffekt. 
Utmerket som oppslags-
tavle på vegger på kjøkken, 
i skoler, barnehager, barne -
rom, butikker etc. Kan 
males på tapet, glass fiber-
strie, spon- eller gipsplater. 
Vanntynnet og luktsvak.

• rustfri 
•  kan overmales med 

de fleste vanlige 
veggmalinger 

•  fin under fototapet eller 
tavlemaling

Farge:  mørk grå
Emballasje:   500 ml, 1 ltr, 

5 ltr, 100 ltr 
(bestilling)

Forbruk:  2 m²/1ltr
Redskap:   lakkrulle/

skum plast-
rulle/«airless» 
sprøytepistol

Tørketid:  4 timer
Rengjøring:  vann
Bruk:  inne
Tilbehør:   Tavle maling, 

Whiteboard -
maling

WHITEBOARD-
MALING

Mal en oppslagstavle på 
kjøkkenet, i gangen eller på 
kontoret med White board-
maling fra MagPaint. Skriv 
rett på veggen. Brukes 
sammen med White-
board tusjer. Whiteboard-
malingen er transparent, 
slik at man kan velge vegg-
farge selv.

•  vanntynnet basert på  
PU-akryl

• 2-komponent
• et strøk er nok

Farge:  transparent 
Emballasje:  500 ml, 1 ltr
Forbruk: 3 m²/500 ml
Redskap:   skum gummi-

rulle
Tørketid:   støvtørr etter 

4 timer
Herdetid:  3–7 dager
Rengjøring:  vann og såpe
Bruk:  inne
Tilbehør:   Magnet-

maling

SJABLONER

Mønster i spesialplast til 
å male/lage motiv, bord, 
tall eller bokstaver på 
vegg, gulv, trapp, tekstiler, 
lampeskjermer, pynting 
av kaker, mønster i kaffe 
etc. Spesialplasten gjør 
sjablonene svært stabile, 
slik at de ligger på plass 
mens du maler.

•  kunstferdig utført, svært 
detaljrike sjabloner

•  spesialplast, kan brukes 
mange ganger

•  mer enn 3500 ulike 
motiver

•  kan lages på bestilling, 
etter eget mønster

Tilbehør: Sjablonpensler

MODELLGIPS

Gipspulver fra Borup som 
brukes til mange ulike 
formål, avstøpninger, 
støping i form, forming av 
figurer, dekorasjoner i vegg 
og tak, tetting av mindre 
revner og hull i mur, til 
forming av landskap rundt 
modelltog m.m.
 
Emballasje: 750 g, 3,6 kg

SLEMMET KRITT

Borup slemmet kritt brukes 
bl.a. som skyggekalk i 
drivhus for å holde solen 
ute, til oppkritting av 
gressplener, ballbaner 
m.m. Kan også blandes i 
Linoljekitt om denne er 
for tynn, for å få en bedre 
konsistens.

Emballasje: 550 g

FLEKK FJERNINGS-
PULVER

Fjerner olje, voks, stearin 
og fett fra skifer, tre, lær, 
tøy, tepper, papir og porøse 
materialer. 
Brukes sammen med 
Liberon Møbelrenser.

• nøytralt og ufarlig
• misfarger ikke
•  reagerer ikke kjemisk 

med noe annet stoff

Emballasje:  250 g 
Tilbehør:  Møbelrenser

HONEOLJE

Smøremiddel spesielt 
utviklet for sliping av 
verktøy på bryner og 
slipesteiner. Ideelt for 
rengjøring av bryner og 
gamle slipesteiner som er 
møkkete eller tilgriset med 
fett. Reduserer tilstopping 
av metallpartikler i bryner/
slipesteiner. Honeolje gjør 
sliping enklere og rengjør 
samtidig. Kan ikke brukes 
på slipemaskiner.

• gir skarpere verktøy
• saktetørkende tynn olje
•  for bruk på flate bryner 

og slipesteiner

Emballasje:  250 ml  
Forbruk:  8–12 m²/ltr 
Tørketid:  ca. 3–4 timer

SPESIALPRODUKTERKREATIV MALING
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STÅLULL/POLÉRULL

Stålull av god kvalitet er uunnværlig 
i forbindelse med rensing av treverk, 
maling- og lakkfjerning, påføring av 
voks, polering, mellomsliping mellom 
lakkstrøk med mer. På helt ubehandlet 
treverk skal stålull/polérull brukes 
sammen med et produkt.

Polérull nr. 0000 
• for påføring og polering av voks
• riper ikke overflaten
•  ideell for skånsom rengjøring av 

metall og tre

Spesialstålull nr. 0
•  fjerning av voks med Liberon 

Møbelrenser
•  rensing av alle overflater av tre, 

lakk, skjellakk, metall, plast etc., 
sammen med Liberon Møbelrens

Spesialstålull nr. 2
•  brukes sammen med maling- og 

lakkfjerner, Liberon Stripper
• skånsom mot underlaget

Emballasje:  100 g, 6 kg (kun nr. 0000 
og 0)

Bruk: Inne

PLASTSPARKEL

Perfekt i forbindelse med maling- og 
lakkfjerning. Den brukes til å skyve 
bort oppkokte maling- og lakkrester. 
Sparkelen er myk, slik at man unngår 
å ripe opp treverket.

UNIVERSALKLUT

Lofrie, perforerte kluter med svært god 
oppsugingsevne som kan brukes til 
alt. Brukes til påføring av beis, fjerne 
overskuddsolje etter oljing, polere opp 
voks m.m. 

DUST-GRAB KLUTER

Suverene harpiks-impregnerte kluter 
som fjerner slipestøv, svevestøv og 
fingeravtrykk før lakkering, maling, 
beising eller skjellakkpolering. Sørger 
for mindre nupper og gjør at maling/
lakk flyter bedre ut.

BRONSEBØRSTE

Brukes til å åpne trefibrene før 
påføring av patineringsvoks. Bronse-
børste brukes også ved maling- og 
lakkfjerning, for å komme til ved 
utskjæringer og ornamenter. Ypperlig 
til å fjerne rust fra støpejern.

TILBEHØRTILBEHØR

POLERINGSBØRSTE

Liberon Poleringsbørster brukes til 
polering av overflater i treverk. Ideell 
til polering av voksede overflater. 
Liberon Poleringsbørster er håndlagde 
og er ergonometrisk utformet. Uunn-
værlig i forbindelse med voksing og 
restaurering.
Fås i også i liten utgave til små arbeider.

SJABLONPENSLER

Alanor Sjablonpensler er utviklet av 
en av verdens beste sjablonmalere. 
Penslene er runde og stive i busten, 
og derfor svært godt egnet for sjablon-
maling, som skal utføres i roterende 
bevegelser. 

Alanors kvalitetspensler for sjablon-
maling har langt skaft, noe som gjør 
arbeidet lettere og resultatet bedre. 
Størrelsen på sjablonpenslene må 
tilpasses arbeidsfeltet. 

Størrelser: nr. 2, nr. 4, nr. 6, nr . 8, 
nr. 2–4 (dobbel) nr. 6–8 (dobbel)

SPESIALPENSLER

Vi har spesialverktøy og pensler for 
gamle malingsteknikker. Se hjemme-
siden vår eller ta kontakt for fullstendig 
utvalg. 
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Fargene i brosjyren må kun ses som retningsgivende. For en mer nøyaktig fargegjengivelse, se oppstrøksprøver hos din fargehandel.
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.

Veggen er behandlet med Bloom Panellakk Hvit 



ALANOR
Alanor AS
Telefon: 33 36 29 70

Fax: 33 36 29 71

E-post: post@alanor.no

RÅD, TIPS OG VEILEDNING PÅ 

ALANOR.NO

Scan koden for mer 

produktinformasjon,  

råd og veiledning.
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