Timberex Heavy Duty UV Plus
Extra hartsförstärkt olja för ytor med hårt slitage
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• Timberex Heavy Duty UV Plus är en naturlig extra hartsförstärkt olja
med hög lyster som tränger djupt ner i träet, fyller upp porerna, och ger
en varaktig styrka inifrån.
• Snabbtorkande, extra dryg med svag doft.
• Oljan är speciellt framtagen för ytor med hårt slitage/hög trafik och
idealisk för offentliga utrymmen som flygplatser, sporthallar, museum,
konstgallerier, konferenscenter, kontor etc. men passar även bra i
hemmiljö i exempelvis kök och hall.
• Timberex Heavy Duty UV Plus har förbättrad vattenresistens och ett
förbättrat UV-skydd som gör att träet skyddas mot solens starka UVstrålar och fördröjer den naturliga mörkningen. Oljan förhöjer träets
färg, framhäver dess naturliga utseende och den vackra ytan är lätt att
underhålla.
• Uppfyller kraven på halktest R9.

www.welinoco.com
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STORLEKAR
0.2, 1 och 5 liter
ÅTGÅNG
12-15 m2 per liter
Åtgången av olja enligt ovan är rekommendationer och kan
variera beroende på träslag och ålder. Starkt sugande träslag
tex. Bok, Körsbär och kubbgolv avviker från rekommenderad
åtgång.
Gör ALLTID en provbehandling på en mindre testyta för att
säkerställa att önskat resultat samt åtgång kan uppnås.
REDSKAP
• Welin gummiraka eller spackel. Roller för stark sugande trä
• Skurmaskin/Duo 150-300varv
• Rondell brun och röd
• Skurblock brun/röd + hållare för bearbetning av kanter/hörn
• Luddfria bommullstrasor
• Plast- eller gummihandskar
• Plasthink
För manuell behandling på mindre ytor utgår maskin och
rondeller.
FÖRBEREDELSER AV YTAN SOM SKA BEHANDLAS
Golvet ska ALLTID vara nyslipat (avsluta på 100 korn för
barrträ och 120 korn för lövträ) och fritt från damm. Använd
inte slipnät. Ytan måste vara ren och torr. Är du ovan,
arbeta inte med större ytor än 20 m2 åt gången. Arbeta
ALDRIG i starkt solljus eller kraftig ventilation. Tänk på att
hög temperatur förkortar torktiden och låg temperatur/hög
luftfuktighet förlänger torktiden väsentligt. En golvtemperatur
på 20°C och Rf 30-60% rekommenderas.
Observera att lutbehandling kan påverka oljans torktid.
GRUNDBEHANDLING
1. A
 pplicera ett första tunt lager olja med gummiraka, roller
eller spackel.
2. A
 pplicera nästa lager efter ca 20-30 minuter (starkt
sugande trä 15-20 min). Golvet får EJ torka helt mellan
appliceringarna.
3. U
 pprepa punkt 2. ca 1-2ggr (stark sugande trä kan kräva
fler appliceringar), till dess att träet inte suger mer sk. full
mättnad.
4. E fter sista appliceringen låt ytan stå fuktig i 30 minuter och
bearbeta sedan in oljan (150 varv) med brun rondell (vid
förbehandling med pigmenterad lut används röd rondell).
Motsvarande görs med brunt/rött skurblock i kanter/hörn
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och på mindre ytor.
5. Direkt efter bearbetningen tas allt kvarvarande överskott
bort med hjälp av maskin och luddfri trasa placerad under
rondellen/skurblocket. Torka för hand noga kring kanter,
hörn och lister.
Lämna ALDRIG överskottsolja kvar på golvet.
6. Låt torka 60 minuter.
7. Polera med maskin 300 varv och röd rondell (större ytor)
eller rött skurblock + hållare (mindre ytor). Efterpolera
ALLTID med en torr, luddfri trasa.
8. Om ytan upplevs som torr, utför ett lätt underhåll med
Timberex Underhållsmousse (se separat instruktion).
9. Låt golvet vila 12-24 timmar (ytan får ej täckas under denna
tid).
10. L ägg inte ut mattor, använd ej vatten på golvet de första
14 dagarna.
OBS! TRASOR SKA ALLTID LÄGGAS I EN HINK MED
VATTEN DIREKT EFTER ANVÄNDNING (PGA. RISK FÖR
SJÄLVANTÄNDNING). EFTER MINST 24 TIMMAR KAN DE
SLÄNGAS.
RENGÖRING
Regelbunden städning utförs med Timberex Bio-C eller
Gammeldags Träsåpa. Se separat instruktion.
UNDERHÅLL
För bästa långsiktiga resultat utförs det första underhållet
inom 6-8 månader efter grundbehandling och sedan vid behov
(privat miljö). I offentlig miljö utförs det första underhållet
inom de 3-4 första månaderna och som standard 2-3 ggr
under de 2 första åren. Sedan efter behov. Underhåll utförs
med Timberex Satin Oil eller Timberex Underhållsmousse.
Se separat instruktion.
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.
Godkänd enligt EN 71-3, halktestad, uppfyller kraven på
VOC 2010.
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