Timberex Underhållsmousse

För underhåll av oljade träytor inomhus

• Timberex Underhållsmousse gör det enkelt att underhålla oljade träytor
inomhus som trägolv, trappor, dörrar, möbler, bänkskivor etc.
• Vid golvunderhåll kan moussen användas lokalt på fläckar och gångstråk eller för hela golvytor
• Passar både i hemmiljö och för offentliga lokaler
• Säker för livsmedel/leksaker i torrt tillstånd enligt EN 71-3, uppfyller
kraven för VOC 2010.

www.welinoco.com

Timberex Underhållsmousse

För underhåll av oljade träytor inomhus

STORLEK
300 ml
ÅTGÅNG
40-50 m2 lätt underhåll.
Åtgången av mousse enligt ovan är rekommendationer och
kan variera beroende på behov av underhåll, 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
• Röd rondell och maskin (större ytor)
• Rött skurblock och skurblockshållare (kanter/hörn och
mindre ytor)
• Luddfri bommullstrasa
• Plast- eller gummihandskar
• Plasthink
FÖRBEREDELSER AV YTAN SOM SKA BEHANDLAS
Se till att ytan som skall underhållas är ren och fri från lös
smuts. För rengöring används Gammeldags Träsåpa eller för
hårt smutsiga ytor Timberex Bio-C. OBS! Ytan måste vara helt
torr innan behandlingen påbörjas. 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.
Applicera ej moussen i direkt solljus.
Tips: Efter användning av moussen, tryck lätt för att rensa
munstycket.

5. När ytan är helt torr, efter ca.1 tim, är den klar att använda.
Ju mer mousse som använts, desto längre blir torktiden
innan ytan kan användas.
6. Vid behov fukttorka ytan sparsamt de första två veckorna
efter behandlingen.
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
Vi rekommenderar underhåll minst 1gång/år eller vid behov
för optimalt skydd.
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.
Säker för livsmedel/leksaker i torrt tillstånd enligt EN 71-3,
uppfyller kraven för VOC 2010.
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APPLICERING
1. Skaka flaskan ordentligt. Spraya ut en liten mängd
underhållsmousse och arbeta in den med röd rondell
och maskin (större ytor) eller rött skurblock och
skurblockshållare (kanter/hörn och mindre ytor).
Ytan skall bli lätt fuktad.
2. Torka efter/avjämna med en torr, luddfri trasa och lämna
golvet att torka i ca.1 timme.
3. Upplevs ytan som torr, upprepa punkt 1 och 2.
4. När ytan är torr, polera med röd rondell och maskin (större
ytor) eller rött skurblock och skurblockshållare (kanter/
hörn och mindre ytor). Efterpolera alltid med en torr, luddfri
trasa.
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