
Le Tonkinois VERNIS 
Linolja har en månghundraårig tradition av att skydda trä och metall. Le Tonkinois, en olja 
av högsta renhet, har pressats uteslutande från bästa linfrö och raffinerats till kokt linolja i 
270°C i mer än 100 år enligt beprövat hantverk.  slutprodukten tillsätts kinesisk träolja, en 
tungolja som överträffar alla moderna kemiska oljor, exempelvis alkydolja.

På trä och avfettade metaller ger Le Tonkinois ett permanent skydd, och utan att medföra  
möjliga hälsorisker med jämförbara kemiska produkter som består av 50-60 % 
lösningsmedel.

Le Tonkinois är fri från aromatiska, essentiella, klorerade och skadliga lösningsmedel, samt 
kemiska UV-stabilisatorer och utvecklar inga skadliga ångor. Ett plus för naturen och din 
hälsa - speciellt inomhus.

Mycket effektiv även under extrema väderförhållanden så ger Le Tonkinois det perfekta 
skyddet för alla träslag utomhus och inomhus, och bevarar träets naturliga, varma karaktär 
under nästan obegränsad tid, även under extrema klimatförhållanden. Vind och väder kan 
förstöra träets naturliga skönhet men med en behandling med Le Tonkinois tas vädrets 
destruktiva kraft bort.

Naturliga träytor med sina vackra träfibrer förskönas ytterligare med Le Tonkinois. På grund 
av det naturliga UV-filtret från kinesisk nötolja är lackade träytor skyddade från 
väderpåverkan under många år. 

Le Tonkinois fernissa är guldgul och därför inte lämplig för ljusa träslag som björk eller lönn. 
Le Tonkinois fernissa appliceras i tre till fyra steg. Lacken ska i allmänhet rollas eller penslas 
tunt med endast ett lager per dag. 

Egenskaper
1. Ljusäkta
2. UV resistent
3. Utmärkt motståndskraft mot temperaturfluktuationer och väderpåverkan.
4. Idealisk för fjäll och marina miljöer
5. Mycket god täckförmåga och hög torr filmtjocklek.
6. Mycket enkel att använda
7. Tål mycket väl nötning, tryck och stötar
8. Mycket god motståndskraft mot gas, eller nedsänkning i kokande vatten.

Produktnamn 

Bindemedel

Utseende 

Antal lager 

 "Le Tonkinois Vernis" Fernissa 

Kokt linolja and kinesisk träolja

Blank, halvblank eller matt kan 
produceras genom tillsats av 
matteringsmedel. 
Träverk exteriört 4 lager 
Träverk Interiört 2 lager 
Parkettgolv, avfettad metall 
och skepp.



Förpackning 

Densitet 

Viskositet 

Fransk standard 

Sträckförmåga 

Torktid

Torrhalt

Lukt

Arbetsmiljö

Applicering

2,5l 

0,9 

ca. 3 P. 

T 30003 - Familj 1 - Klass 2c 

ca. 20 m2 per liter 

dammtorr efter 2 timmar; 
hård after 8 timmar; 
övermålningsbar efter 24 timmar
60 % ± 2% 

Svag. Innehåller ej aromatiska oljor, klorväte 
eller thinner

Ej farlig att få på huden 

Pensel, Double Coat Filtroller eller Double 
Coat Skumroller, eller färgspruta. Rengör 
verktyg direkt efter användning med T-sprit 
eller balsamterpentin.

Anmärkningar och rekommendationer för applicering

1. Slipa underlaget väl, ta bort gamla upplösta och 
slitna lacker och färger.

2. Fernissans kulör är gyllengul. Du kan färga fernissan 
till önskad ton med hjälp av en spritbets eller 
linoljefärg.

3. Alla kommersiellt tillgängliga bets eller lasyrer som 
är diffusionsöppna kan fungera som pigment för 
underlaget och sen lackar du med Le Tonkinois för 
bättre väderskydd och UV-filter.

4. Underhåll: rengör ytan med M 4605 + vatten, slipa 
och lacka nya lager. Årligt underhåll 
rekommenderas för optimal hållbarhet över tid 
(gäller exteriöra ytor, exempelvis en träbåt)

5. Fördelen med denna fernissa den behåller samma 
nyans över tid, vilket underlättar bättring över tid. 

6. Mycket goda erfarenheter kan ses hos lärk-trä där 
fernissan förebygger grånande. Trädgårdsmöbler i 
teak hålls väderbeständiga i många år framöver. 

1. Vi rekommenderar inte Le Tonkinois för att lacka 
vita ytor. Ljusa träslag som björk eller lönn är ej 
lämpliga att lacka med Le Tonkinois, välj istället 
Lustjakt Fernissa eller Double Coat Dubbel UV.

2. Le Tonkinois är inte lämplig för träslag med 
mycket hög hartshalt och träslag med hög syra 
t.ex. Bangkirai. 



Tips & Tricks 

1. LE TONKINOIS appliceras med roller (filt eller skum av god kvalité, eller penslar med 
naturborst, eller luftspruta. Vi rekommenderar Anza Perfect Ovalpenslar, även flata 
lackpenslar i samma serie fungerar fint.

2. Förvara ej penseln i ett glas med vatten.
3. Ställ penslarna mellan lackningarna i rå linolja som täcker borsten. När penslarna 

behöver rengöras efter ett tags användande använd linoljesåpa/brunsåpa och vatten.
4. Arbeta helst i temperaturer över +20° C, om du ska lacka i en kall miljö värm lacken i 

vattenbad till fingervarm temperatur
5. Fernissor ska alltid omröras men försiktigt så att inte luft rörs ned i lacken.
6. 4 lager är lagom för exteriöra objekt.
7. 2 lager är tillräckligt på interiöra objekt
8. Fler lager än rekommenderat antal är ett plus; du är klar när du uppnått önskat djup och 

känsla i lackarbetet
9. Applicera aldrig mer än ett lager per dag, ca. 24 timmar

10. Tillsätt Gélomat i sista lagret för en halvblank eller matt finish. Matt finish uppnås vid 30 
%, havblank
10-25 %.

11. Le Tonkinois kan skinntorka i burken, ta bort skinnet. Förvara istället öppnad förpackning 
upp och ned så att skinnet hamnar i botten.

12. Le Tonkinois bör förvaras svalt och torrt, men tål förvaring ned till -5 ° C .
13. Hållbarheten för oöppnad förpackning är minst 4 år. Om färgen är för tjock går den att 

späda med balsamterpentin eller alkohol (T-röd) eller lacknafta, det går också bra att 
värma lacken fingervarm för enklare utstrykning av gammal lack. 

Ansvarsfriskrivning
Även om informationen och rekommendationerna presenteras i god tro och troddes att vara korrekta vid 
utgivningsdatumet, ger Hedbergs Industri AB inga uppfattningar om fullständigheten eller noggrannheten av 
den. Hedbergs Industri AB kommer inte att ansvara för skador av någon art som följer av användningen av 
denna information. Hedbergs Industri AB förbehåller sig rätten att ändra informationsbladet utan föregående 
meddelande. Detta informationsblad ersätter tidigare publikationer. Datum: november 2022




