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GRON-FRI paviršius tepamas dažymo metodu arba 
purškiama pulverizatoriumi silpna srove, kol taps šlapias. 
Nerekomenduojama naudoti ant sušalusių paviršių ir, jei 
numatomas lietus per artimiausias 12 val., ant atvirų paviršių 
(pvz., stogo), likučiai išnyksta, savaime, jų apdirbti nereikia. 
Vertikalius paviršius (pvz., fasadus) daugeliu atvejų reikia 
plauti, kol išnyksta likučiai. Prieš plaunant paviršių, jį apdirbus 
GRON-FRI, reikia palikti parai, kad preparatas įsigertų.

Naudojimo
sritis

Išorė

Naikina Sąmanas, kerpes

Padengimo
paviršiai

Sienos, stogai, akmens
takeliai, markizės, mediniai 
paklotai

Įrankiai Teptukas, silpna srovė

Paruošimas 1l. : 4l.vandens 

Išeiga 5 litrų paruošto tirpalo užtenka
25 m2 

litras pakavimas kodas

1 litras 12 vnt 13012

5 litrai 3 vnt 13024

25 litrai 1 vnt 13027

Visų tipų paviršiams, tokių kaip fasadai, stogai, akmens takeliai, mediniai paklotai, sienos, markizės.
tatybiniams paviršiams ir medžiagoms: tinkui, akmenims, plytoms, betonui, „eternit“, skS ardai, stogo dangai,

dažytai ir nedažytai medienai, (net ir impregnuotai medienai), plastikui, medžiagai ir t.t.

Visų tipų paviršiams, tokiems kaip fasadai, stogai, akmens takeliai, mediniai paklotai, sienos, markizės.
Statybiniams paviršiams ir medžiagoms: tinkui, akmenims, plytoms, betonui, „eternit“, skardai, stogo dangai, 
dažytai ir nedažytai medienai, (net ir impregnuotai medienai), plastikui, medžiagai ir t.t.

GRÖN-FRI®
EFEKTYVIAM VANDENS AUGALŲ,

SAMANŲ, KERPIŲ NAIKINIMUI

FRI-PRODUKCIJA

 Rekomendacijos 

Prieš padengimą padarykite nuotraukų  kad būtų matomi skirtumai

GRON-FRI paviršius tepamas dažymo metodu arba 
purškiama pulverizatoriumi silpna srove, kol taps šlapias. 
Nerekomenduojama naudoti ant sušalusių paviršių ir, jei 
numatomas lietus per artimiausias 12 val., ant atvirų paviršių 
(pvz., stogo), likučiai išnyksta, savaime, jų apdirbti nereikia. 
Vertikalius paviršius (pvz., fasadus) daugeliu atvejų reikia 
plauti, kol išnyksta likučiai. Prieš plaunant paviršių, jį apdirbus 
GRON-FRI, reikia palikti parai, kad preparatas įsigertų.

Gėlynus
rekomenduojama 

uždengti, nes 
priemonė daro įtaką
augalų chlorofilui. 
Lietaus vandens, 

maišyto su GRON-
FRI, negalima pilti
ant sodo augalų ir į
vandens telkinius.
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Naudojimo sritis Išorė

Naikina juodus taškelius, pelėsius
ir  vandens augalus.

Padengimo
paviršiai

Sienos, stogai, akmens
takeliai, markizės,
mediniai paklotai

Įrankiai Teptukas, silpna srovė

Paruošimas

Išeiga

litras pakavimas kodas

1 litras 12 vnt 13712

5 litrai 3 vnt 13724

25 litrai 1 vnt 13727

EFEKTYVIAM JUODŲ
TAŠKELIŲ NAIKINIMUI

PRICK-FRI įtrinamas į paviršių dažymo būdu teptuku
arba šepečiu. Leiskite priemonei veikti bent parą, jei 
galima ir ilgiau. Tada paviršius plaunamas profilaktine 
priemone  iš JAPE „Underhallstvatt“. Jei paviršių
dažysite ,tada naudokite dažomiems paviršiams skirtą
plovimo priemonę „Malningstvatt“ taip pat iš JAPE. 
Sudrėkinkite stogą ir nuvalykite šepečiu, iki
plaunamosios priemonės naudojimo. Apdirbimas 
kartojamas kol išnyks pelėsis. Apdirbant dažytus
paviršius „Falu“ raudonos spalvos, paviršių privaloma
nušveisti prieš dažymą.

Apdirbant su PRICK-FRI pelėsiai sunaikinami
iškart. PRICK-FRI neturi neigiamos įtakos
statybinėms medžiagoms. Jei įtariate kad
pelėsis yra po dažų sluoksniu ar medienoje,
reikia atlikti dažų ir medienos tyrimą.

       PRICK-FRI®
FRI-PRODUKCIJA

 Rekomendacijos 

Gėlynus
rekomenduojama

uždengti, nes 
priemonė įtakoja
augalų chlorofilą

1 l: 4 l vandens

5 l paruošto tirpalo
užtenka 25 kv. m.
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Naudojimo
sritis

viduje

Naikina pelėsį, mėlynumą, ir grybelio
sporas

Padengimo
paviršiai

Sienos, stogai, akmens
takeliai, markizės, mediniai 
paklotai

Įrankiai Teptukas, silpna srovė

Paruošimas paruoštas

Išeiga 1 l paruošto tirpalo
užtenka 5-6m 2

litras pakavimas kodas

1 litras 12 vnt 11812

5 litrai 3 vnt 11824

25 litrai 1 vnt 11827

EFEKTYVIAM GRYBELIO SPORŲ,
MĖLYNUMO, PELĖSIO NAIKINIMUI

MÖGEL-FRI®

Naudojama visų tipų statiniams, tokiems kaip palėpės,
pamatai, rūsiai, vonios, balkiai ir sienos. MOGEL – FRI
galima naudoti ant visų tipų statybinių medžiagų. Jis taip
pat naikina ir kvapą kuris atsiranda dėl mikrobiologinių
bakterijų. Privalumas MOGEL – FRI tame, kad priemonę
galima naudoti apsaugojimo tikslais. Apdirbant MOGEL – 
FRI paviršiniai grybeliai ir pelėsiai žūsta iškarto, o
paviršius įgauna ilgalaikę apsaugą. MOGEL – FRI neturi 
neigiamos įtakos statybinėms medžiagoms. MOGEL –
FRI ant paviršiaus tepamas dažymo būdu arba 
purškiamas pulverizatoriumi žemo spaudimo srove kol 
paviršius taps stipriai drėgnas. MOGEL – FRI nereikia 
nuplauti vandeniu. 

FRI-PRODUKCIJA

Apdirbant paviršių
pulverizatoriumi

rekomenduojama
dėvėti kaukę veidui

(filtras P2), nes 
preparatas erzina
kvėpavimo takus ir 

sukelia čiaudulį. Taip 
pat būtina naudoti 

apsaugines pirštines ir 
akinius

 Rekomendacijos 

litras pakavimas kodas
1 litras 12 vnt 13812
5 litrai 3 vnt 13824

Naudojimas:
Prieš naudodami valiklį, gerai prisodrinkite
paviršių vandeniu. Užtepkite priežiūros valiklį
ant riboto paviršiaus. Po to apdorokite paviršių
šepečiu arba kempine. Kruopščiai nuplaukite
vandeniu

Naudojimo sritis išorė
Naikina Riebalus, purvą

Padengimo
paviršiai

Mediena, tinkas, plytos, 
metalo plokštės, stiklas ir
pan.

Įrankiai Teptukas, purškiklis,
šepetys, kempinė

Paruošimas 1l. : 14l.vandens 

Išeiga 15 litrų paruošto tirpalo 
užtenka apie 50 m².

PRIEŽIŪROS VALIKLIS

UNDERHÅLLSTVÄTT

- Efektyvus „namų šampūnas“ visų tipų paviršių priežiūrai.
- Gali būti naudojamas kaip paviršiaus apdorojimo 

sistemos dalis kartu su produktais „Gron-Fri“ arba „Prick-
Fri“.

- Biologiškai skaidomas.
- Funkcionalumas ir efektyvumas įrodytas bandymais, 

kuriuos atliko Švedijos tyrimų institutas.
- Neturi neigiamo poveikio statybinėms medžiagoms. 

              PATARIMAI!
 Plaukite iš apačios į viršų, kad neliktų nutekėjimo žymių.
 Dažykite po nedidelį paviršiaus plotelį, kad valiklis

neišdžiūtų, venkite tiesioginių saulės spindulių.
 Taip pat puikiai tinka tvoroms, markizėms, lauko baldams 

ir pan.
 Išsamūs darbo su produktu patarimai yra pateikti 

produkto „Underhallstvatt/Malningstvatt“ etiketėje.

Ant paviršiaus neturi 
būti jokių gyvų

organizmų,
apdorojimas

produktais „Gron-Fri“
arba „Prick-Fri“ turi 

būti atliktas 
mažiausiai prieš parą

iki apdorojimo 
valikliu.

 Svarbu 

Prieš valydami fasadą, visuomet sunaikinkite dumblius ir grybelius produktais
„Gron-Fri“ arba „Prick-Fri“. Negyvas apaugas lengviau pašalinti negu gyvas. 
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litras pakavimas kodas
1 litras 12 vnt 13812
5 litrai 3 vnt 13824

Naudojimas:
Prieš naudodami valiklį, gerai prisodrinkite
paviršių vandeniu. Užtepkite priežiūros valiklį
ant riboto paviršiaus. Po to apdorokite paviršių
šepečiu arba kempine. Kruopščiai nuplaukite
vandeniu

Naudojimo sritis išorė
Naikina Riebalus, purvą

Padengimo
paviršiai

Mediena, tinkas, plytos, 
metalo plokštės, stiklas ir
pan.

Įrankiai Teptukas, purškiklis,
šepetys, kempinė

Paruošimas 1l. : 14l.vandens 

Išeiga 15 litrų paruošto tirpalo 
užtenka apie 50 m².

PRIEŽIŪROS VALIKLIS

UNDERHÅLLSTVÄTT

- Efektyvus „namų šampūnas“ visų tipų paviršių priežiūrai.
- Gali būti naudojamas kaip paviršiaus apdorojimo 

sistemos dalis kartu su produktais „Gron-Fri“ arba „Prick-
Fri“.

- Biologiškai skaidomas.
- Funkcionalumas ir efektyvumas įrodytas bandymais, 

kuriuos atliko Švedijos tyrimų institutas.
- Neturi neigiamo poveikio statybinėms medžiagoms. 

              PATARIMAI!
 Plaukite iš apačios į viršų, kad neliktų nutekėjimo žymių.
 Dažykite po nedidelį paviršiaus plotelį, kad valiklis

neišdžiūtų, venkite tiesioginių saulės spindulių.
 Taip pat puikiai tinka tvoroms, markizėms, lauko baldams 

ir pan.
 Išsamūs darbo su produktu patarimai yra pateikti 

produkto „Underhallstvatt/Malningstvatt“ etiketėje.

Ant paviršiaus neturi 
būti jokių gyvų

organizmų,
apdorojimas

produktais „Gron-Fri“
arba „Prick-Fri“ turi 

būti atliktas 
mažiausiai prieš parą

iki apdorojimo 
valikliu.

 Svarbu 

Prieš valydami fasadą, visuomet sunaikinkite dumblius ir grybelius produktais
„Gron-Fri“ arba „Prick-Fri“. Negyvas apaugas lengviau pašalinti negu gyvas. 
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Naudojimo
sritis

išorė

Naikina Riebalus, purvą

Padengimo
paviršiai

Mediena, metalo plokštės ir
pan.

Įrankiai Teptukas, purškiklis, šepetys,
kempinė

Paruošimas 1l. : 14l.vandens 
Išeiga 15 litrų paruošto tirpalo 

užtenka apie 50 m².

PAKUOTĖ SKAIČIUS ARTIKULO
NUMERIS

1 litras 12 vnt. 13912
5 litrai 3 vnt. 13924

MÅLNINGSTVÄTT
DAŽŲ VALIKLIS

- Efektyvi valymo priemonė prieš perdažymą.
- Gali būti naudojamas kaip paviršiaus apdorojimo sistemos

dalis kartu su produktais „Gron-Fri“ arba „Prick-Fri“.
- Biologiškai skaidomas.
- Funkcionalumas ir efektyvumas įrodytas bandymais, 

kuriuos atliko Švedijos tyrimų institutas.

PATARIMAI!
 Plaukite iš apačios į viršų, kad neliktų nutekėjimo žymių.
 Plaukite po nedidelį paviršiaus plotelį, kad valiklis

neišdžiūtų, venkite tiesioginių saulės spindulių.
 Jautrius augalus prieš plovimą reikėtų apdengti. 
 Išsamūs darbo su produktu patarimai yra pateikti produkto

„Underhallstvatt/Malningstvatt“ etikėje.

Ant paviršiaus neturi būti jokių gyvų
organizmų, apdorojimas produktais 
„Gron-Fri“ arba „Prick-Fri“ turi būti
atliktas mažiausiai prieš parą iki 
apdorojimo valikliu.

Dažų valiklis gali išėsti mineralų
turinčius paviršius, todėl stenkitės, kad 
produkto nepapultų ant plytų, stiklo ir
pan.

Prieš perdažymą fasadas turi visiškai 
išdžiūti, laikykitės dažų gamintojo 
rekomendacijų.

 Svarbu 

Medinis fasadas: Kairėje- nepadorotas, dumbliais apaugęs paviršius. Vidurinė dalis apdorota produktu „Gron-Fri“.
Dešinėje- paviršius nuplautas dažų valikliu „Jape Malningstvatt“, paviršius paruoštas perdažymui.
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Valiklis
TRA-RENT  (žingsnis 1)

TRAVARD
Valiklis alyvuotiems arba 
nealyvuotiems mediniams 
paviršiams valyti. Valant šepečiu
pašalinami palaidi ultravioletinių
spindulių pažeisti medienos
plaušeliai.

Neutralizavimo priemonė
TRA-RENT (žingsnis 2)

Neutralizuoja ir balina medienos 
paviršius po apdorojimo valikliu 
„Tra-Rent“.

Naudojimo
sritis

Išorė,vidus

Naikina Riebalų, purvo, atskilusių
medienos plaušelių

Padengimo
paviršiai

Lauko baldams,
medinėms grotelėms,
medinėms plokštėms,
durims, vartams, ir pan.

Įrankiai Purškiklis, teptukas,
šepetys.
Apdorojama plieniniu 
šepečiu.

Paruošimas 1l. : 9l.vandens 

Išeiga Skiriasi, priklausomai
nuo paviršiaus.

PAKUOTĖ SKAIČIUS ARTIKULO
NUMERIS

1 litras 12 vnt. 19612

PAKUOTĖ SKAIČIUS ARTIKULO
NUMERIS

1 litras 12 vnt. 19612

Naudojimas:
Užtepkite šepečiu arba teptuku ant gerai 
nuskalauto paviršiaus. Palaikykite 15-20
minučių. Po to nuplaukite paviršių vandeniu.
Prieš apdorodami paviršių, pavyzdžiui, „Redo
Kina Olja“, palikite medieną išdžiūti.

Naudojimas:
Gerai sušlapinkite paviršių vandeniu. Užtepkite valiklį „Tra-
Rent“(žingsn.1) ant riboto paviršiaus. Palikite porą minučių. Po valymo 
paviršius apdorojamas neutralizavimo priemone „Tra-Rent“(žingsn.2).

Valiklis „Tra-Rent“ gali išėsti
mineralų turinčius paviršius, 
pavyzdžiui plytas ir stiklą.
Jeigu paviršius iš karto 
neapdorojamas
neutralizavimo priemone 
„Tra-Rent“, šis produktas gali 
pakeisti kai kurių medienos 
rūšių spalvą, pavyzdžiui 
ąžuolo ir maumedžio.

PATARIMAI!
 Apdorojamą paviršių dažnai plaukite vandeniu. Venkite tiesioginių saulės spindulių ir nedirbkite su paviršiais, įkaitusiais

nuo saulės.
 Jeigu paviršius apaugęs dumbliais arba pelėsiais, rekomenduojame jį pirmiausia apdoroti „Gron-Fri“ likus mažiausiai

vienai parai iki apdorojimo „Tra-Rent“.
 Išsamūs darbo su produktu patarimai yra pateikti produkto „Redo Travard“ etiketėje.

 Svarbu 

Naudojimo
sritis

Išorė,vidus

Naikina Neutralizuoja, balina 
Padengimo
paviršiai

Lauko baldams,
medinėms grotelėms,
medinėms
plokštėms, durims,
vartams, ir pan.

Įrankiai Teptukas, šepetys.
Paruošimas 1l. :  9l.vandens
Išeiga Skiriasi, priklausomai

nuo paviršiaus.

Neapdorotas paviršius.   Paviršius, apdorotas „Tra- Rent“. Paviršius, apdorotas „Tra- Rent“ ir „Kina Olja“.
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 DAŽAI

 KINAOLJA 
„Kina Olja“ yra giliai įsigerianti, vandenį
sulaikanti nelipni aukštos kokybės medienos
alyva.
Naudojimo sritis Išorė, vidus

Nauda Įgeriantys medienos
paviršiai

Padengimo
paviršiai

Lauko baldams, medinėms
grotelėms, medinėms
plokštėms, parketo grindims,
interjerui, laivų statybai.

Įrankiai Teptukas, skudurėlis.

Paruošimas 8-12 valandų.

Išeiga 6-9 m² (litras)

SPALVA PAKUOTĖ SKAIČIUS ARTIKULO
NR.

Natūrali 0,5 litro 12 vnt. 20510
Natūrali 1 litras 12 vnt. 21010
Natūrali 5 litrai 1 vnt. 21110

Tikmedžio 0,5 litro 12 vnt. 20522
Tikmedžio 1 litras 12 vnt. 21022
Tikmedžio 5 litrai 1 vnt. 21122

Rūdžių 1 litras 12 vnt. 21023
Rūdžių 1 litras 1 vnt. 21123
Juoda 5 litrai 12 vnt. 21029

- Suteikia medienai vandeniui atsparų paviršių.
- Nelipni, giliai įsigerianti alyva visiems medienos

tipams.
- Turi tikros kiniškos medienos alyvos (sunki

medienos alyva).
- Gerai apsaugo medienos paviršių nuo ultravioletinių

spindulių.

  PATARIMAI!
 Puikiai tinka geroms medienos rūšims apdoroti ir 

medienos paviršiams impregnuoti prieš dažymą
arba lakavimą.

 Smarkiai įgeriančius paviršius derėtų apdoroti kelis
kartus, nepamirškite kruopščiai apdoroti medienos 
kraštų.

 Išsamūs darbo su produktu patarimai yra pateikti 
produkto „Redo Travard“ etiketėje.

„Kina Olja“ perteklius
paviršiuje gali oksiduotis
(išdžiūti) ir sudaryti šviesią
plėvelę, todėl paviršių visada
reikia gerai nuvalyti šluoste.
Panaudotas šluostes laikykite
vandenyje, kad išvengtumėte
savaiminio užsidegimo.
Įrankiai išvalomi “baltuoju 
spiritu”.

 Svarbu 

Porą kartų užtepti „Kina Olja“ ir nuvalyti valymo šluostėmis. Stalas 
atrodo kaip naujas.
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SANAVIMO PRIEMONĖ

Naudojimo
sritis

Vidus, išorė

Valo Dažus
Padengimo
paviršiai

Medienai, metalo plokštėms,
betonui

Įrankiai Teptukas, volelis 
paruošimas Neskiedžiamas
Išeiga Skiriasi, priklausomai nuo 

paviršiaus.

PAKUOTĖ SKAIČIUS ARTIKULO
NUMERIS

1 litras 12 vnt. 19912
2,5 litrai 1 vnt. 19920

- Nevarva, kad būtų lengviau naudoti. 
- Nuvalo daugumą dažų.
- Taip pat naudojamas kaip klijų, lako ir storo medienos alyvos 
      sluoksnio rišiklis.
- Puikiai tinka dažytiems skardiniams stogams ir kitoms

skardinėms detalėms.
PATARIMAI!
 Pirmiausia visada išbandykite produktą ant nedidelio riboto 
      paviršiaus ir įsitikinkite, kad dažų valiklis „Sanera“ gerai veikia ir

neturi neigiamo poveikio apatiniam sluoksniui.
 Plonus dažų sluoksnius, pavyzdžiui gruntą, galima pašalinti 

plieniniu šepečiu.
 Paviršiai, kuriems reikia daugiau laiko, dengiami plėvele, kad
      dažų valiklis „Sanera“ neišdžiūtų.

Naudojimas:
Užtepkite priemonę teptuku arba voleliu storu tolygiu
sluoksniu. Palikite veikti, kol dažai atšoks (nuo valandos iki 10-
12 valandų). Nuskuskite atsilupusius dažus skustuku.
Kartokite procesą, kol pasieksite norimą rezultatą. Plonas 
gruntinių dažų sluoksnis gali būti pašalintas plieniniu šepečiu.
Baigę procedūrą, kruopščiai pašalinkite visus dažų valiklio 
„Sanera“ likučius, pavyzdžiui, produktais „Sanera Smuts“ arba 
„Sanera pH-12”.

DAŽŲ VALIKLIS„SANERA“ 
DAŽAMS NUVALYTI. TINKA DAUGUMAI DAŽŲ.

Dažų valikliu „Sanera“ 
vienu kartu paprastai

nuvalomas vienas dažų
sluoksnis, jeigu dažų

sluoksnių yra daugiau, šį
produktą reikia naudoti 

kelis kartus.

 Svarbu 

Po kelių valandų dažai pakyla ir atšoka nuo paviršiaus. Atšokę dažai nuskutami skustuku.
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NUO Suodžių, alyvos, riebalų

TINKA Kietiems paviršiams (ne stiklui)

KAIP Šepetys, kempinė

SKIEDIMAS 10-20 dalių vandens

IŠEIGA Skiriasi, priklausomai nuo
paviršiaus.

PAKUOTĖ SKAIČIUS ARTIKULO
NUMERIS

1 litras 12 vnt. 19012
5 litrai 3 vnt. 19024

PAKUOTĖ SKAIČIUS ARTIKULO
NUMERIS

1 litras 12 vnt. 19112
5 litrai 3 vnt. 19124

Kalkių  apnašoms pašalinti, pavyzdžiui 
vonios kambaryje, o taip pat tinka 
rūdims ir oksidams pašalinti. Žema pH
vertė.

SANERA Kalk (Kalkės)

KUR Viduje/Lauke

NUO Kalkių, rūdžių, oksidų

TINKA Kietiems paviršiams

KAIP Šepetys

SKIEDIMAS 1l. - 10l.vandens

IŠEIGA Skiriasi, priklausomai
nuo paviršiaus.

PAKUOTĖ SKAIČIUS ARTIKULO
NUMERIS

1 litras 12 vnt. 19412
5 litrai 3 vnt. 19424

Naudojimas:
Sudrėkinkite paviršius vandeniu. Užtepkite
skiestą produktą ant riboto paviršiaus. Palikite
kelias minutes. Apdorokite, pavyzdžiui, šepečiu
ir nuplaukite vandeniu. Reikalui esant
pakartokite visą procesą.

ŠARMINIS VALIKLIS LABAI PURVINIEMS
PAVIRŠIAMS, PAVYZDŽIUI SUODINIEMS,
ALYVUOTIEMS, RIEBALUOTIEMS.

SANERA Ph 12/14 

„Sanera pH-12“ 
Sanera pH-14“
(Naudojama tada, kai nepakanka „pH-12“.)

Naudojimas:
Prieš naudodami valiklį, gerai prisodrinkite paviršių vandeniu. Užtepkite „Sanera pH“ ant paviršiaus ir 
palikite veikti apie minutę, o paskui apdorokite paviršių šepečiu arba kempine. Nuplaukite vandeniu. 
Stipriai įgeriantys paviršiai, pavyzdžiui mediena, turi būti neutralizuojami priemone, kurios pH vertė yra
žema, kaip antai „Sanera Kalk“.

„Sanera pH-12“ yra dirginantis, o „Sanera pH-
14“ labai dirginantis. Todėl juos reikia naudoti 
labai atsargiai: mūvėkite apsaugines pirštines 
ir dėvėkite apsauginius akinius.

SANAVIMO PRIEMONĖ
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PAVIRŠIŲ REIKIA
SUDRĖKINTI

PLAUTI  ŠEPEČIU KARTOKITE PROCESĄ

PRIEMONĖ IŠSILAIKO
ILGAI

PLAUTI KEMPINE PLAUTI METALINIU
ŠEPEČIU

UŽDENGTI AUGALUS PLAUTI SILPNA
SROVE

PADENGIMAS VOLELIU

GEROS ORO 
SĄLYGOS

NUSKUSKITE DAŽUS
SKUSTUKU

NUŠLUOKITE

TINKAMAS INDAS

     1           2            3           4           5            6           7            8           9           10
11       12 

1. Färglös (naturell)

6. Grå (gammal ek)

9. Allmogeblå

10. Mörkgrön

11. Limegrön

8. Klarblå

4. Mörkröd

3. Rödbrun

5. Rostbrun

7. Svart

2. Teak

12. Vit 




