TIMBEREX®
Oljebaserade produkter
för utomhusbruk
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Det naturliga skyddet för trä

TIMBEREX® varumärke har sedan 1927 varit känt för kvalitet och kompetens
inom oljor för ytbehandling av trä, i mer än 40 länder världen över.

TIMBEREX® FÖRDELAR
Våra oljeprodukter tränger ner på djupet och ger ett långvarig skydd. TIMBEREX®
produkter är snabbhärdande, vattenresistenta och slitstarka. Underhåll och
punktreparationer, görs snabbt och enkelt med minimal förberedelse, utan
specialverktyg.

TIMBEREX är ISO9001 och EN71-certifierade. Vi producerar miljövänliga
och hållbara oljor från naturliga förnyelsebara resurser i enlighet med senaste
internationella regler.
®

TIMBEREX® är en del av Rust-Oleum® Europe Group.

I sortimentet finns ett komplett utbud av industri-, proffs- och gör-det-självprodukter, samt produkter för rengöring och underhåll.

TIMBEREX®

Underhåll

FÄRGLÖS

Terrass, Japan

TEAK

TIMBERGUARD®
Naturlig olja för träskydd
utom- och inomhus
För grundbehandling och underhåll av trätrall,
altaner, möbler, dörrar, fönster, båtinredningar etc.
• Passar alla typer av träslag
• Tränger ner på djupet
• Innehåller UV-skydd mot uttorkning/sprickbildning
• Ofärgad blandas med
<15% TIMBEREX® Coloured,
för ytterligare färger/effekter.

Grundbehandling

Infärgning

Underhåll

Kulörer endast för inspiration, fotograferade träprover avviker något ifrån verkligheten.

Grundbehandling

Lack
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FÄRGLÖS

SVART

VARMVIT

VALNÖT

VARMGRÅ

CEDER

MELLANGRÅ

FALURÖD

TIMBEREX® THIXO
Förpackningar
1 och 5 liter
Åtgång
6-10 m2 per liter
Verktyg
Roller eller pensel
Rondeller /Doodlebugs
Röd eller brun (3M eller liknande)
Rengöring
TIMBEREX® Bio-C
Underhåll
TIMBERGUARD®

Matt lättstruken oljelasyr för utom- och
inomhusbruk
För behandling och underhåll av nytt eller tidigare
laserat vertikalt trä, hyvlat eller ohyvlat ex. vägg- och
takpanel, timmer, foder, dörrar, möbler.
• Lättstruken
• Ingen grundning krävs
• Väder och UV-resistent
• Ljusäkta, mycket hållbar
• Framhäver träets naturliga struktur
• Extrem vidhäftning, tränger ner på djupet
• Vattenavvisande, motverkar sprickbildning

T IMBEREX

Infärgning

www.timberex.com

Förpackningar
1 och 2,5 liter
Åtgång
6-10 m2 per liter
Verktyg
Roller eller pensel
Rengöring
TIMBEREX® Bio-C
Underhåll
TIMBEREX® Thixo

TIMBEREX® International
Kolenbergstraat 23 - 3545 Zelem - Belgium
Tel: +32 (0)13 460 200 - Fax: +32 (0) 13 460 219

www.timberex.com
Importör: Welin & Co AB

Stenhagsvägen 45-47 - SE-184 33 Åkersberga - SVERIGE

www.welinoco.com

TIMBEREX® OCH MILJÖN
Som tillverkare har vi ansvar för att säkerställa hälsa och säkerhet för de personer som
använder våra produkter, och även värna om miljön. Detta tar TIMBEREX® på största allvar.
Alla våra oljor är tillverkade av naturliga förnyelsebara oljor och vaxer, för att minska
miljöpåverkan.
Vi håller våra VOC nivåer mycket låga, för att minska skadliga utsläpp.
Flera oberoende testinstitut har certifierat våra produkter, som exempelvis Eurofins
(Grenelle) och Bureau Veritas (godkännande för livsmedel och leksaker)

Återförsäljare:
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