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• 

Timberex Thixo   
Droppfri matt oljelasyr för trä utom- och inomhus

•  För träpanel på vägg-/tak, dörr-/fönsterfoder, dörrar, golvlister, möbler, 
timmer, staket, skärmväggar m.m. (ej altan eller golv inomhus). 

•  Enkel att applicera tunt på träet perfekt i ex. tak

• Tränger in på djupet, ger långvarigt skydd

• Vattenavvisande, väder- och UV-resistent

•  Motverkar sprickbildning, ej filmbildande

•  Framhäver träets naturliga struktur, ger vacker lyster

•  Kan målas i temperaturer ner till 4˚C och luftfuktighet upp till 80%

•  Enkelt underhåll - färglös/brytbas blandat med kulören som användes 
vid grundbehandlingen.

•  7 standarkulörer och färglös/brytbas. Kan brytas i butikernas standard-
system och av Welin vid specialkulörer.

Varmvit         Varmgrå Mellangrå       Faluröd Ceder        Valnöt Svart
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STORLEKAR
1, 2.5 och 5 liter

ÅTGÅNG
4-7 m2 per liter på ohyvlat trä, 6-10 m2 per liter på hyvlat trä.

Åtgången enligt ovan är rekommendationer och kan variera 
beroende på träets skick, ålder och valt appliceringsverktyg. 

Gör ALLTID en provbehandling på en mindre, om möjligt 
separat, testyta för att säkerställa att önskat resultat samt 
åtgång kan uppnås.

FÖRVARING/HÅLLBARHET
5 år från tillverkningsdatum i oöppnad förpackning. Förvaras 
frostfritt 5-35˚C, i torrt välventilerat utrymme, ej i direkt solljus.

REDSKAP
• Mjuk stålborste, dammborste alt. piassava (förberedelser)

• Roller eller pensel med naturborst. Rengörs med penseltvätt.

• Sprutpistol Airless (endast för yrkesmässiga användare) 
lufttryck 150 bar, sprutmunstycke 09-13. Rengörs med 
White Spirit

FÖRBEREDELSER AV YTAN SOM SKA BEHANDLAS
Obehandlat trä 
Runda av vassa kanter och hörn med slippapper. Har träet 
grånat, slipa ner med grovt slippapper till trären yta. Borsta 
bort slipdamm/lös smuts med dammborste alt. piassava.  
Obs! Använd aldrig enbart Thixo färglös/brytbas på obehand-
lat trä, då den utan pigmentering inte ger tillräckligt UV-skydd. 

Tidigare oljelaserat trä 
Borsta bort löst sittande lasyr med en mjuk stålborste, lös 
smuts/damm med dammborste alt. piassava. Vid behov tvätta 
ytan med Timberex Bio-C, se underhåll.

Hyvlade ytor samt bilade stockar 
Rugga upp ytan med grovt sandpapper och torrtorka bort 
slipdamm.

GRUNDBEHANDLING - Utomhus
1. Rör om noga i burken och applicera ett första tunt lager

Thixo i träets fiberriktning med valt verktyg.

2.  Låt torka ca. 24 timmar i normala klimatförhållanden 20°C.
Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs
torktiden.

3.   Applicera ytterligare ett lager på samma vis.

4.  Låt torka ca. 24 timmar i normala klimatförhållanden 20°C.

Även på utsatta ändträdetaljer ska produkten appliceras två 
gånger.  Arbeta ALDRIG i starkt solljus eller kraftig ventilation, 

vid risk för regn eller dagg i samband med applicering. 
Fuktighetskvot i träet max 16%.

GRUNDBEHANDLING - Inomhus
1. Rör om noga i burken och applicera ett första tunt lager

Thixo i träets fiberriktning med valt verktyg.

2.  Låt torka ca. 24 timmar i 20°C och Rf 50%.

3.   Applicera nästa lager på samma vis.

4.  Låt torka ca. 24 timmar i 20°C och Rf 50%.

Arbeta ALDRIG i starkt solljus eller kraftig ventilation

UNDERHÅLL 
Vid underhåll används svaglasyr dvs. Thixo färglös/brytbas 
blandat 50/50 med den kulör som användes vid grundbe-
handlingen. Detta för att behålla ursprungskulören. 

1.   Rengör ytan med Timberex Bio-C blandat 100ml/5 lit.
vatten. (lätt smutsad yta) 250ml/5 lit. vatten (hårt smutsad
yta)

2.  Låt torka helt innan behandlingen påbörjas.

3.  Rör om noga i burken och applicera ett tunt lager Thixo i
träets fiberriktning med valt verktyg.

4.  Låt torka ca. 24 timmar i 20°C (och Rf 50% inomhus).

5.   Vid behov, beronde på utsatthet av väder och vind kan
ytterligare ett lager krävas. Applicera då på samma vis.

6.  Låt torka ca. 24 timmar i 20°C (och Rf 50% inomhus).

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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