Linoljvaxets egenskaper
Vaxet fräschar upp och skyddar tidigare
målade ytor.
Ytan blir hård, tålig, och ger en sidenmatt
vattenavisande hinna.
Kan med fördel andvändas på golv, bänkskivor, möbler av t.ex betong,trä, metall, klinkers, pvc m.m samt andra ytor, för underhåll
eller ny ytbehandling.
Den färdiga ytan rengörs vid vanlig städning
med linoljesåpa.

Ha för vana att alltid börja med en provyta
innan du ytbehandlar hela området.
Lägg på ett tynnre lager vax arbeta sedan in
vaxet med svamp eller trasa låt verka i ca 20
minuter och torka sedan av överflödet med en
ren trasa , låt inte vaxet verka för länge då detta
kan ge ett klistrigt resultat.
Ytan torkar efter ca 1 dygn och härdar fullt efter
ca 1 vecka under härdningstiden ska man vara
lite försiktig med vätska på den behandlade ytan
då den inte har fullt skydd.
Till 10 kvm går det åt ca 250 ml vax, beroende på
hur sugande ytan är.
Tänk på att trasor och svampar som andvänts till
vaxet kan självantända, lägg därför alltid dessa i
blöt eller elda upp trasorna direkt.

Om huset
Under åren 1913-1964 fanns det två affärer i Kräklingbo socken, här på gården bedrev Axel Johansson och hans fru Anna en av dessa. Huset var
avdelat i en affärsdel och en bodel, man ser tydliga
spår efter lanthandeln runt om i huset och på
gården. Här sålde man det mesta som kunde behövas i hemmet, man utförde även till viss del reparationer och på gården fanns så småningom också en
tankstation. i mitten av 60-talet stängde man
butiken och familjen utnyttjade istället hela huset
som bostad. Deras son Egon blev senare under
60-talet den enda lanthandlaren i socknen då han
tog över den mer "centrala" och på den tiden enda
affären, som låg granne med sparbanken. Lanthandeln fanns ännu kvar i socknen en bit in på
2000-talet, men då som en ekonomisk förening.
Om oss
I slutet på 2014 köpte vi den gamla lanthandeln,
och som Axel och Anna så sköter vi verksamheten
här hemma på gården. Produktionen är småskalig
med sikte att på så sätt få en högre kvalitet, vi
följer gamla recept för att bibehålla det gedigna
hantverket. Råvarorna köps in från olika platser
runt om på ön, våra gotländska varorna håller
väldigt hög kvalitet och då kan vi också få detsamma på slutprodukten.

Linoljevax

GuteLin
www.gutelin.com
Kräklingbo Hajdeby 169
62370 Katthammarsvik
Gotland
info@gutelin.com

