Produkbeskrivelse.

Boratlud:
Meget hvidt farvepigment. Boratlud er en meget koncentreret lud, pigmentet er titanhvidt, som er
et kemisk fremstillet pedikament. Boratlud er meget svær at påføre, da det kræver en meget nøjagtig
påføring, da der ellers vil være meget stor nyance forskel.
Behandlingen med boratlud vi fremhæve den røde glød i træet, samt med en efterbehandling med
helmat lak, gøre at gulvet vil fremstå meget lyst, og bevare sin smukke lyse glød, samt det spil der
er i træet.

Fyrtræslud:
Lud specielt beregnet til gulve lavet af ”nåletræ”. Det specielle ved en fyrtræslud, er at
farvepigmentet er kalk. Kalken vil ofte ses som matteret, men gør at gulvet ikke opnår en
gulningsproces, hvorved at gulvet altid vil stå lyst og mat. Efterfølgende behandling og
vedligeholdelse med Tip- Top gulvsæbe, vil dog gøre at gulvet vil blive meget modstandsdygtigt,
samt få en mere blank overflade.

Løvtræslud:
Løvtræslud er en lud specielt fremstillet til hårdtræ. Farvepigmentet er ”Titanhvid” og ikke kalk.
Grundet dette er at der specielt i egetræ er en masse garvesyre der vil reagere kraftigt overfor syren
i kalken, hvilket vil gøre at gulvet vil blive sort/ beardeux farvet. Løvtræsluden har samme virkning
som andre lud typer, nemlig at det stopper ”gulningsprocessen”.

Olie:
Oliebehandling vil gøre at gulvet bliver ”mættet”. Gulvet vil blive meget modstandsdygtigt overfor
smuds og snavs. Gulvet vil beholde sin originale struktur og vil blive en anelse mørkere.
Specielt ved egetræ, vil træet nærmest komme til at fremstå som ”maghoni” lignende. Hvor der vil
komme et fantastisk spil i træet.

Hvidolie:
Hvidolie gør at træet, uanset om det er nåletræ eller hårdtræ, vil fremhæve den røde glød i træet.
Hvis den ønskede struktur skal være ”meget hvid”, anbefales det at gulvet først ludbehandles, da
det vil sikre at gulvet ikke opnår en længerevarig gulningsproces.

Lak:
I F2 gulvslibning arbejder vi fortrinsvis med vandbaserede lakker. Dette skyldes at mange
mennesker er blevet allergiske, og det er vigtigt at der ikke kommer ” skjulte” dampe fra gulvet.
Vi bruger hovedsalig lakker fra Tip- Top, da dette er gode, stærke og modstandsdygtige lakker, som
ikke eftergiver ubehagelige dampe. Lakken er dansk produceret på farvemøllen i Fredericia, efter
speciel opskrift, så den er utrolig smuk, og holdbar.

Hvidlak:
Hvidlak er en almindelig gulvlak som er vandbaseret, hvor til farvepigmentet er fremstillet af
verdens største maling producent, Sigma Coatings. Farvepigmentet gør at spillet mellem lakken og
gulvet bliver meget harmonisk. Det er en meget tidskrævende proces at påføre hvidlak, så derfor er
det relativt dyrt med denne behandling, men den er yderst eksklusiv at se på. Ligeledes er den
meget modstandsdygtig overfor smuds og snavs, samt nem at rengøre.

Natursæbe:
Tip- Top natursæbe gør at gulvet bliver renset og impregneret samtidig. Giver gulvet den naturlige
glød, lidt mørkere , men gør at gulvet bliver modstandsdygtigt overfor de fleste smuds og snavsede
ting.

Hvidsæbe:
Tip- Top hvidsæbe gør gulvet lysere end natursæben. Ellers samme effekt.

PS:
Man kan evt. blande Tip- Top natursæbe og Tip- Top hvidsæbe, til man opnår den nyance man
gerne vil have.

