Walle Vikings produkter
Baserade på äkta naturprodukter som svensk rå kallpressad linolja, svensk dalbränd tjära och bivax.
Walle Vikings Båtkitt
Ett mjukt, lättarbetat tjär- och linoljebaserat kitt för tätning av sprickor och springor på t. ex
träbåtar, fönster och andra träkonstruktioner. Används vid skarvar av trä mot trä, särskilt
ändträ, och under beslag. Kittet härdar, men hårdnar inte och följer med i träets rörelser. Det
läggs på med spackel eller med tummen. Kittet är övermålningsbart. Önskas ett hårdare kitt,
blanda i mer krita, för ett mjukare kitt blanda i mer rå linolja.
Walle Vikings Universalkitt.
Ett mjukt, lättarbetat tjär- och linoljebaserat kitt, armerat med renhår. Alla snickare, husägare
och båtägare borde ha en burk hemma eller i verktygslådan. Användbart bland annat vid
byggnadsvård, timring, båtbyggnad och båtvård. Utmärkt vid alla skarvar av trä mot trä,
särskilt ändträ, och under beslag. Tätar små och stora sprickor och skyddar ändved. Kittet
härdar, men hårdnar inte och följer med i träets rörelser. Det läggs på med spackel eller med
tummen. Kittet är övermålningsbart (vi rekommenderar linoljefärg). Önskas ett hårdare kitt,
blanda i mer krita, för ett mjukare kitt blanda i mer rå linolja.
Walle Vikings Vax Skr-yta
En miljövänlig vaxblandning som innehåller lin- och rapsolja, dalbränd tjära och naturvax.
Vaxet rengör, skyddar och polerar trä, metall, plast, läder, glas, emalj och lackerade ytor. Det
ger en smuts- och vattenavvisande yta. Bra att ha i köket, bilen, båten, sadelkammaren,
verktygsboden, kontoret m. m. Isolerar mot statisk elektricitet.
Walle Vikings Barfot Hårdvaxolja
Ett golvvax som innehåller bl.a naturvaxblandning och linolja. Det ger trägolv en skyddande
och behaglig, skurgolvsliknande yta. Bör alltid värmas i vattenbad till 35-45°C och röras om
före applicering. Bästa resultatet får man med två behandlingar med någon eller några dagars
mellanrum. 2,5 liter räcker till 30 m² vid två behandlingar. Barfot gör golven sköna att gå på
och lätt att hålla rena. Innehåller inga farliga ämnen.

Röda Viking Tjära
En rödtjära som skyddar mot fukt, mögel, och röta. Innehåller äkta svensk dalbränd tjära, rå
kallpressad linolja, soloxiderad linolja och färgpigment (engelskt rött). Bör alltid värmas i
vattenbad till 35-45°C och röras om före applicering. Helt fri från lösningsmedel.

Svarta Viking Tjära
En svarttjära som skyddar mot fukt, mögel, och röta. Innehåller äkta svensk dalbränd tjära,
rå kallpressad linolja, soloxiderad linolja och färgpigment (kimrök). Ger en vacker,
"gammal" tjärad yta på ohyvlat trä. Bör alltid värmas i vattenbad till 35-45°C och röras om
före applicering. Helt fri från lösningsmedel.

Walle Vikings Fönsterkitt
Ett kvalitétskitt gjort på bl. a. krita, rå linolja, zinkvitt och dalbränd tjära. Kittet är övermålningsbart (vi rekommenderar linoljefärg). Tjäran håller kittet mjukt, skyddar träet och
gör att fåglarna inte äter av kittet.
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