
 
 

 

 

      

GLEIVO Nr. 317. - Fljótandi bývax-ilmolía fyrir kork, panil, húsgögn og stein á áður grunnaða fleti 

með LIVOS t.d. 247/265/266. Ekki æskilegt á rakarými.  

 

Tæknilegir eiginleikar: 

Í fljótandi formi, auðvelt og drjúgt í notkun, silkimött áferð. Afrafmagnandi, dregur úr stöðurafmagni á plastflötum. 

Má úða. 

 

Innihald: 

Bývax, gljávax, vax af Brasilískum pálma (carnauba), valhnotu olía, samalifatísk olía (parafinefni), 

áloxíð(súrál/leir) og blýfrí þurrkefni. 

 

Notkun: 

Innanhúss, til meðhöndlunar á öllum gerðum timburs, kork, stein og linoleum. Á fleti sem eru ekki miklir slitfletir 

og hafa verið olíubornir með LIVOS olíu áður. Ekki á glugga. Ef viðhalda á lofta- eða veggpanil og halda ljósum, 

er best að þynna GLEIVO með VINDO nr. 650 hvítt (10%). Seinkar gulnun á panil og lýsir hann upp. GLEIVO 

notast einnig til að "fríska" upp áður áborinn við, kork og steinfleti (gólf, veggi og húsgögn), einnig til viðhalds 

linoleum. Notist ekki þar sem vatnsálag er. 

Pakkning: 0,75 ltr. duga á 18m2 í fyrstu umferð, annars allt að 45m2. 

Pakkning: 0,25 ltr. duga á 6m2 í fyrstu umferð, annars allt að 15m2.  

 

Þurrktími: 

2-4 tímar (23°C – 50% rakastig). 

 

Meðferð: 

Hristist vel fyrir notkun. Besta nýting við herbergishita 20-23°. Ef GLEIVO er of kalt, þá setjið undir heitt vatn 

áður. Berist á mjög þunnt með pennsli, mjúkum klút eða sprautu. Fægist eftir þurrktímann með klút, bursta eða 

bónvél. Ekki er nauðsynlegt að fægja lofta- eða veggjapanel. 

 

Eiginleikar: 

Sérstaklega fyrir fólk með ofnæmi. Létt að bera á. Í fljótandi formi. Gefur góðan silkiglans eftir fægingu og fína 

bývax lykt. Dregur úr upphleðslu rafspennu á gerfiefnum. Hindrar ekki "öndun" efna. Efni áborin GLEIVO sjúga 

síður í sig lykt, t.d. tóbaksreyk/lykt. GLEIVO hefur hreinsieiginleika, t.d. fjarlægir skóför, klístur/lím merkingar á 

gleri ofl. Einnig hægt að nota sem fægiefni almennt. 

 

Hreingerning og viðhald: 

Notið LATIS sápu eða TRENA sápu nr. 556 til þvotta. Notið ekki þurrklúta(micro). 

 

Öryggisatriði: 

S 62 Ef gleypt, þá framkallið ekki uppsölu. Kallið til lækni. 

S 2   Geymist þar sem börn ná ekki til.  

 


