
 

 
 
 
 

Gebruiksaanwijzing Allbäck rauwe en gekookte lijnolie en lijnoliestopverf 
 
 
 
 
Rauwe en gekookte lijnolie  
 

Onze rauwe lijnolie is ideaal voor het impregneren, voeden, beschermen en waterafstotend maken 
van hout. Het helpt houtrot te voorkomen. 
Onze gekookte lijnolie is bedoeld voor het verdunnen van verf en is bij uitstek geschikt voor het 
onderhoud van uw met lijnolieverf geschilderde schilderwerk. 
Aanbrengen met een doek of spons en het teveel opnemen met een schone doek en nadrogen. 
 
Allbäck lijnolie is van unieke kwaliteit en kan niet vervangen worden door lijnolie van andere 
producenten zonder kwaliteitsverlies van het eindresultaat te veroorzaken. Dit heeft te maken met de 
proteïnen die uit de lijnolie zijn gezuiverd, dit is een uniek procedé, ontwikkeld door Allbäck. De rauwe, 
koudgeperste lijnolie is verwerkt in een reeks van verschillende producten.  
 
 
 
Gebruiksaanwijzing Lijnoliestopverf (voor de professional)  
 

Lijnoliestopverf is gemaakt van lijnolie en krijt. Lijnoliestopverf is geschikt als stopverf voor het 
beglazen van uw ramen en als plamuur voor het vullen en repareren van uw beschadigde hout. Het is 
ook geschikt als kit voor het afdichten van kieren en naden. Omdat het gebruik van lijnoliestopverf 
enig vakmanschap vergt, vinden wij dit product meer geschikt voor de professionele schilder.   
Lijnolieverf in combinatie met lijnoliestopverf garandeert de meest optimale levensduur van uw 
kozijnen. 
 
Voorbereiding 
 

Haal vóór gebruik de volledige inhoud uit de pot en kneed de hele klont stopverf soepel. Verwerk de 
stopverf bij voorkeur op kamertemperatuur. Indien de stopverf te veel kleeft, kunt u deze kneden op 
een stuk karton, deze absorbeert dan het teveel aan lijnolie. Is de stopverf te hard dan kunt u ze 
verwarmen. Oudere en hard geworden lijnoliestopverf wordt opnieuw bruikbaar na een paar seconden 
in de magnetron op de hoogste stand. Stopverf kan in de diepvries worden bewaard. 
 
Glas zetten 
 

Behandel de sponningen met Allbäck schellak voordat u de ruit in de sponning (vast)zet. Dit voorkomt 
dat de olie uit de stopverf in het hout trekt. Breng de lijnoliestopverf aan met een stopverfmesje, niet 
met een plamuurmes. Na het aanbrengen van de stopverf kunt u de stopverf meteen schilderen.  
 

Voor het renoveren van ramen kan oude stopverf aangetast door scheurtjes, maar nog wel goed 
vastzittend in de sponning, behandeld worden met een stopverfpapje. U maakt een papje van 
lijnoliestopverf met een paar druppels terpentijn. U maakt het raam schoon en droog en met een 
kwast overschildert u als het ware de oude stopverf met het stopverfpapje. Laat het even drogen 
totdat het plakkerig wordt en veeg het overtollige weg met keukenpapier. Daarna kunt u meteen 
schilderen. 
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