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Timberex Oil & Wax Remover 
Effektiv borttagning av blödningar, överskottsolja, 
rondellmärken och vid behov hela ytbehandlingar 

på golv som felbehandlats

•  Avlägsnar effektivt ytbehandlingar på golv som felbehandlats 
– allt utan behov av omslipning.

•  Tar effektivt bort stänk av olja/vax på klinker. Koncentrat kan även 
användas för borttagning av olja/vax på borstar eller andra verktyg.

•  Används som koncentrat eller spädes med upp till 50% vatten, allt 
beroende på borttagningsbehov av olja/vax.

• Lätt att applicera, säker att använda.

• Svag doft.

•  Produkten har ingen negativ effekt på träet eller dess utseende 
(efter ny behandling).



www.welinoco.com

Tillverkare:
Timberex International
RUST-OLEUM MATHYS
Kolenbergstraat 23
B-3545 Zelem - Belgien
Tel: +32 (0)13 460 0200 - Fax: 
+32 (0) 13 460 0219
www.timberex.com

Importör:
Welin & Co
www.welinoco.com

STORLEKAR
0,2 och 1 liter

ÅTGÅNG
Åtgången av produkten varierar beroende på 
borttagningsbehov.

REDSKAP
• Mopp/luddfria bommullstrasor

• Skurmaskin/Duo 150-300varv

• Röd eller brun rondell

• Plast- eller gummihandskar

• Plasthink

FÖRBEREDELSER
Gör ALLTID en provbehandling på en mindre testyta för att 
säkerställa att önskat resultat samt åtgång kan uppnås.

Detta gäller särskilt för trä som är känsligt för fukt/vatten samt 
lamellgolv (äldre lamellgolv för att undvika ev. stavsläpp)

APPLICERING
1.  Applicera den koncentrerade eller utspädda lösningen med 

en fuktig mopp/trasa. Produkten kan spädas med upp 
till 50% kallt vatten, men bör aldrig lagras färdigblandad 
längre än 1 timme. 

2. Låt verka 5-10 minuter

3.  Bearbeta ytan med maskin och brun eller röd rondell (val av 
rondell beroende på grad av borttagningsbehov). Vid ojämn 
yta bearbetas ytan korsvis och diagonalt.

4.  Ta bort allt överskott med hjälp av en trasa under rondell 
och maskin.

5.  Skölj därefter golvet noga 2ggr med vatten. För ökad 
effektivitet tillsätt 10% Timberex Bio-C i första sköljvattnet.

6.  Vid kraftigt skadad yta upprepa hela behandlingen till dess 
att önskat resultat uppnåtts. 

7.  När du är nöjd med resultatet och allt överskott är 
avlägsnat, lämna ytan att torka ordentligt innan ny olje- 
eller vaxbehandling utförs. Torktiden kan variera beroende 
på insats, träslag och förhållanden i lokalen. OBS! Golvet 
måste alltid vara helt torrt före fortsatt behandling med 
olja/vax.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Säkerhetsinformation för produkten återfinns på 
produktetikett. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för 
yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

Timberex och dess distributörer blir ibland tillfrågade 
angående användning som skiljer sig från vad som angetts i 
aktuella produktinstruktioner. Vid sådana tillfällen görs alltid 
försök att ge så konstruktiv hjälp som möjligt. Timberex och 
dess distributörer kan dock inte hållas ansvariga för denna typ 
av användande såvida de inte är skriftligen bekräftade.
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