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Když se nás zeptáte co máme na dřevo, tak Vám lakonicky odpovíme – Liberon. Posledních deset 
let jsme opravdu neměli pocit,že by Vás tento tradiční francouzský specialista na otázky dřeva 
zklamal. Sortiment zahrnuje produkty pro přípravné práce, pro doplnění dřeva, pro retušování, 
moření, lakování , povrchovou péči, voskování a zaujaly i hotové oleje pro aplikaci v interiéru i 
exteriéru. Takže tady jsou….. 
 
Přípravné práce, doplnění dřeva, retušování 
 
LIBERON ABWACHSER 
 
Prostředek na čistění a odstraňování vrstev vosku,mastnot ,nikotinu,otisků  prstů,stop po rozlité vodě 
a nečistot. Neobsahuje vodu a tak se dá použít tam,kde produkty vodu obsahující by mohly 
povrch ušlechtilých dřevin poškodit,ze stejných důvodů není schopen uvolňovat dýhy lepené 
klihem. Slouží i k neutralizaci po odstranění moření,může se používat i na dýhovaném nábytku. Na 
povrch  se nanáší sytě leštící utěrkou Liberon nebo se opatrně na povrch naleje. K čistění se u 
přírodního dřeva,navoskovaných a naolejovaných povrchů používá vata Liberon,hrubost 0,resp. 
leštící utěrka v případě povrchů lakovaných. 
 
Doba schnutí: 2 hodiny 
Spotřeba: 1litr na 6m2 
Prostředky na čistění nástrojů: žádné 
 
Libéron Abwachser 500ml 1000ml 
Objednací číslo 4108 050 4108 100 
Cena 270.00 420.00 
 
LIBERON HOLZWURMTOD 
 
Likviduje škůdce dřeva v nábytku,parketách,trámoví.Výhradně pro použití v interiéru. Neobsahuje 
permetrin, používá se i pro prevenci. Mezi jeho nesporné přednosti patří vysoká schopnost 
penetrace a velmi akceptovatelný pachový vjem. Nanáší se sytě štětcem nebo se může aplikovat 
injekční jehlou. Tyto kroky se dají opakovat. Po aplikaci ponechat ošetřené dřevo  48 hodin 
odvětrat – vždy dbejte na dobré odvětrávání prostoru kde pracujete, nepoužívejte produkt 
v blízkostí včelích úlů,potravin atd. Účinnou látku je zde flufenoxuron,který reaguje na škůdce 
s obsahem chitinu (např.červotoč). Po ošetření dřeva se jeho povrch může voskovat,olejovat,mořit. 
 
Doba schnutí: 6-8 hodin 
Doba vyvětrání: 48 hodin 
Spotřeba: 1litr na 6m2 
Prostředky na čistění nástrojů: Abwachser 
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Libéron Holzwurmtod 250ml 500ml 1000ml 5000ml 
Objednací číslo 4109 025 4109 050 4109 100 4109 500 
Cena 275.00 330.00 395,00 1365.00 
 
LIBERON HOLZKNETTPASTE 
 
pasta na vyplňování středních až velkých otvorů a děr ve dřevě na bázi dřevěných pilin,vodou 
ředitelná. Hodí se pro všechny druhy dřevin v interiéru, které jsou silně namáhány 
(parkety,římsy),dobře se modeluje a následně opracovává jako pravé dřevo,včetně povrchového 
pojednání. Do poškozených míst se vtlačuje pomocí špachtle, hlubší otvory se musí vyplňovat po 
vrstvách,masa se po zaschnutí nepropadá. Při doplnění se nanáší o cca 1mm vyšší vrstva než okolní 
plocha,aby se tmelené místo dalo přebrousit,ale i vrtat nebo řezat. Obsah 200ml/dóza 
 
Doba schnutí: 24 hodin 
Čistění nástrojů: vodou 
 
 
Objednací číslo Barva Cena 
4104 001 přírodní 239.00 
4104 004 dub světlý 239.00 
4104 005 dub střední 239.00 
4104 006 dub tmavý 239.00 
 
LIBERON RETUSCHIERSTIFT 
 
jak název sám napovídá – retušovací tužky na malé šrámy a škrábance,které mohou vzniknout 
manipulací s nábytkem. Vhodné pro voskované a leštěné povrchy dřeva v interiéru. Každá tužka se 
skládá ze tří nuancí barevnosti jednoho druhu dřeva. Jednoduché a precizní použití díky jemné 
špičce. 
Doba schnutí: cca hodina 
Čistění nástrojů: není potřeba 
 
Barva Dub Ořech Třešeň Mahagon 
Objednací číslo 4109 701 4109 702 4109 703 4109 704 
Cena 198.00 198.00 198.00 198.00 
 
Pomůcky pro nanášení a leštění 
 
LIBERON BAVLNA 
Bavlněná vláknina,která nepouští vlas a je mimořádně savá,ideální pro moření,leštení vosků a 
čistění kovových montáží nábytku.Balení 200g 
 
Objednací číslo 4118 020 Bavlna /balení 200g 231.00 
 
LIBERON LEŠTÍCÍ UTĚRKA 
Mimořádně odolná utěrka proti roztržení,univerzálně použitelná pro všechny tekuté produkty 
Liberon pro moření,voskování,napouštění olejem,čistění a údržbu povrchu.Její vlastnosti garantují 
prvotřídní výsledky,nezanechává na povrchu vlákna,zaručuje rovnoměrnost nanášení. Baleno po 5-
ti kusech. 
 
Objednací číslo 4125 000 Leštící utěrka/balení 142.00 
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LIBERON OCELOVÁ VATA / balení 200g 
 
GRAD POUŽITÍ 
000 • ideální pro jemné práce,pro nanášení vosků.Umožňuje v jednom kroku nanášet 

vosk a zároveň odstraňovat zvednutá vlákna. Velmi dobře se hodí i pro leštění na 
vysoký lesk 

      
00 + 0 • na čistění částí dřeva produktem Abwachser a na silně znečistěné povrchy kovů 

produktem RenovLib 
1 +  2 • na čistění silně znečistěných povrchů dřeva produktem Abwachser nebo na 

odstranění naměkčených bareva laků po aplikaci produktu Abbeizer 
 
Hrubost extra jemná 000 jemná 00 střední 0 hrubá 1 
Objednací číslo 4115 3/0 4115 2/0 4115 000 4115 001 
Cena 120,00 120,00 110,00 110.00 
 
Vaty Liberon se mohou objednávat i v balení 6kg. Pro případ,že potřebujete nerezovou ocelovou 
vatu,žádejte od nás vatu Rakso v balení 150g za 165.00/bal. 
 
Hotové šelaky a péče o lakované povrchy 
 
LIBERON STREICHSCHELLACK 
 
hotová šelaková politura pro tradiční  zušlechťující povrchovou úpravu na vysoký lesk,ale i pro 
osvěžení a péči o již nanesené politury. Zásadně platí – čím víc jednotlivých vrstev nanesete,tím 
bude lesk vyšší. U nového dřeva je nutné nanést minimálně 4-5 vrstev. Pro osvěžení povrchu 2-3 
vrstvy. Jen pro ilustraci – staří nábytkoví mistři nanášeli na povrch 15 – 20 vrstev politury a špičkové 
klavíry mají na povrchu těchto vrstev až 60! 
Návod k použití 

• hotový šelak nanášejte měkkým štětcem 
• doba vyschnutí mezi jednotlivými vrstvami je 4-5 hodin 
• po vyschnutí každé vrstvy před nanášením vrstvy další přejděte povrch vatou grad 000 a 

odstraňte z povrchu vzniklý jemný prach 
Doba schnutí: 3 hodiny 
Spotřeba: 250ml/dodávané balení = 3 až 5m2 
Čistění nástrojů: lihem 
Upozornění – žádný povrch dřeva zušlechtěný šelak není odolný vodě! 
 
Objednací číslo 4113 025 Liberon šelak,balení 250ml 240.00 
 
LIBERON MÖBELPOLISH 
chrání i pečuje o staré a nové, lakované nebo leštěné plochy.Odstraňuje otisky prstů a chrání proti 
vzniku skvrn. Na povrchu zanechává ochranný film bez toho,že by tento film zamazával povrch. Dá 
se použít na světlé i na tmavé dřevo. 
Návod k použití 

• na povrch nábytku se nanáší utěrkou Liberon 
• 15 minut necháme produkt působit,až se na na povrchu vytvoří bělavý závoj 
• následně povrch dřeva přeleštíme čistou utěrkou Liberon 

Doba schnutí: 15 minut 
Spotřeba: 250ml/balení = 5m2 
Čistění nástrojů: terpentýnovou náhražkou 
 
Objednací číslo 4110 250 Liberon leštěnka,balení 250ml 240.00 
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LIBERON MÖBELREINIGER 
 
čistí do hloubky pórů všechny lakované a leštěné povrchy dřeva, je zvlášť vhodný pro všechny 
povrchy opatřené šelakovou politurou,pro povrchy nové i staré. Vrací původní lesk a v jednom 
čistícím kroku umožňuje zároveň i čistění montáží z kovu. 
Návod k použití 

• prostředek naneseme na utěrku Liberon a na vlastní lak ho nanášíme rovnoměrnými 
kruhovitými pohyby 

• po několika minutách působení povrch vyleštíme čistou utěrkou Liberon 
• pokud je povrch silně znečistěný –postup zopakujeme 

Doba schnutí: 10 minut 
Spotřeba:250ml/balení=10m2 
Čistění nástrojů: lihem 
 
Objednací číslo 4111 025 Liberon čistič,balení 250ml 240.00 
 
Voskování povrchu dřeva 
 
LIBERON VČELÍ VOSK 
používá se pro péči o starý nábytek,měkký pravý včelí vosk na povrchy z masivu v interiéru. Proniká 
hluboko do struktury dřeva,oživuje ho a propůjčuje mu matný až hedvábně lesklý ušlechtilý vzhled. 
Pro případ ošetření větších ploch doporučujeme tekutou verzi. Odpovídá evropskému 
bezpečnostnímu standardu EN71( hračky pro děti). Nepoužívejte ho na sedací plochy nábytku! 
Dodává se v základní verzi v podobě pasty v plechových dózách o objemu 150ccm 
Návod k použití 

• podle verze nanášejte rovnoměrně v tenké vrstvě  buď štětcem nebo utěrkou 
• po cca dvou hodinách povrchové plochy vyleštěte čistou utěrkou Liberon nebo kartáčem 

na vosk 
Doba schnutí: 2-4 hodiny 
Spotřeba: 1 litr´10m2 
Čistění nástrojů: terpentýnová náhražka 
 
 
Bezbarvý Dub světlý Dub střední Dub tmavý Ořech 
4108 501 4108 502 4108 503 4108 504 4108 505 
169.00 189.00 189.00 189.00 189.00 
 
LIBERON ANTIK VOSK 
 
legendární BlackBison v novém složení. Na restaurování,ochranu a péči. Na rozdíl od verze čistě 
včelí je tento produktř obohacen o vysoký podíl karnaubského vosku a je podstatně tvrdší. Vzhled 
se podle stupně vyleštění pohybuje od hedvábného lesku po lesk,dá se použít na 
nelakované,masivní a dýhované povrchy v interiéru. Propůjčuje dřevu krásnou,lesklou ,vodě 
odpudivou úpravu,lehce se udržuje. Antik vosk odpovídá opět normě EN71 a dodává se v pastózní 
a tekuté podobě. Nepoužívejte ho na sedací plochy nábytku! 
 
Návod k použití 

• podle dodávané verze se nanáší na povrch utěrkou nebo štětcem 
• po zaschnutí se přeleští čistou utěrkou Liberon nebo kartáčem na vosk 
• v případě potřeby krok můžete opakovat 

Doba schnutí:1-2 hodiny 
Spotřeba:1litr=10m2 
Čistění nástrojů:Abwachser 
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Barva Obj.číslo/ pasta Cena 500ccm 0bj.číslo/ tekutý Cena 500ml 
Bezbarvý 4108 601 360.00 4108 701 360.00 
Dub světlý 4108 602 360.00 4108 702 360.00 
Dub střední 4108 603 360.00 4108 703 360.00 
Ořech 4108 604 360.00 4108 704 360.00 
Třešeň tmavá 4108 605 360.00 4108 705 360.00 
 
Napouštění dřeva olejem 
 
LIBERON GRUNDIERÖL 
 
Tvrdý olej pro vytvoření podkladu před napouštěním olejem nebo voskováním,vhodný pro všechny 
druhy dřeva.Má velmi dobré penetrační schopnosti a hodí se velmi dobře pro namáhané povrchy 
nábytku,jako jsou pracovní desky,resp. nábytek pro kuchyně a koupelny. Napuštěný povrch nemá 
uzavřené póry,je odolný vodě a resistentní vůči vzniku skvrn. Zdůrazňuje přirozenou strukturu fládru 
dřeva. Odpovídá bezpečnostní normě EN71. 
Návod k použití 

• před vlastním nanášením zdrsněte povrch přebroušením jemným brusným papírem 
• po odstranění prachu naneste sytě podkladový olej štětcem nebo utěrkou na vlastní 

povrch dřeva 
• po 15-ti,maximálně 30-ti minutách nasáknutí setřete přebytečný olej z povrchu dřeva čistou 

utěrkou Liberon 
Doba schnutí: 6-8hodin 
Spotřeba:1 litr=10-15m2 
Čistění nástrojů:Abwachser 
 
Obsah 500ml 1000ml 2.5 litru 
4105  Podkladový olej pro interiér 290.00 450.00 960.00 (litr  384.00) 
 
LIBERON HOLZÖL PRO INTERIÉRY 
Tvrdý vrchní olej na přirozené zušlechtění povrchu dřeva a jeho ochranu použitelný pro všechny 
druhy dřeva v interiéru,chrání před vznikem skvrn a vodou,přesto potřebujete-li zvýšenou 
ochranu,aplikujte předem podkladový olej Liberon. Zvýrazňuje kresbu dřeva,odpovídá samozřejmě 
normě pro bezpečnost dětských hraček EN71. Návod a spotřeba jsou identické s předešlým 
produktem 
 
Obsah 500ml 1000ml 2.5 litru 
4106 050 340.00 520.00 1100.00 (litr 440.00) 
 
LIBERON HOLZÖL UV 
Speciální verze pro exteriérové objekty z „ mastného“ dřeva, jako je např. teak (zahradní 
nábytek,prvky architektury ap). S úspěchem se dá použít i pro ostatní druhy dřeva,jako je 
smrk,rubinie apod. Vyživuje,zušlechťuje a chrání před účinkem světla vody a nečistot.Obsahuje UV 
ochranu,nezanechává lepkavý povrch. Obsahuje čínský dřevný olej a white spirit. Nanáší se 
štětcem nebo utěrkou na lehce zdrsněný,bezprašný povrch.První vrstva musí být sytá,přebytečný 
olej se po hodině stáhne z povrchu čistou utěrkou Liberon.Druhá vrstva by měla následovat po 24 
hodinách. Litr UV oleje postačuje na 15m2. 
 
Liberon UV olej exteriérový Obj.číslo4106 

302/250ml 
290.00 Obj.číslo 4106 

310/1000ml 
600.00 
(250ml:150.00) 

 
 


