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Filosofin om oljning med TIMBEREX® produkter

Olja ger en djupgående, långsiktig och kostnadseffektiv ytbehandling för alla typer av 
trägolv och andra träytor. Oljebehandling är lämpligt i offentliga utrymmen med högtrafik 
men även idealiskt för hemmiljö.

TIMBEREX® produkter är snabbhärdande, vattenresistenta och slitstarka. De 
djuppenetrerande oljorna skyddar träet inifrån och är överlägsna tunna ytbehandlingar. 
Underhåll görs enkelt utan slipning, genom applicering av underhållsolja i kombination 
med lätt polering. Vi erbjuder ett komplett utbud av industri-, entreprenörs-, gör-det-själv-
produkter samt rengörings- och underhållsprodukter.

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

TIMBEREX® 

olja
Lack

Olja för inomhusbruk
TIMBEREX® Natural  sid 06
TIMBEREX® Coloured  sid 07
TIMBEREX® Heavy Duty UV Plus sid 08
TIMBEREX® Hard Wax Oil  sid 09
TIMBEREX® Wax-Oil/Wax Oil Coloured sid 10
TIMBEREX® Olja för bänkskivor sid 11

Olja och lasyr utomhusbruk
TIMBEREX® Timberguard/Timberguard Coloured®  sid 13
TIMBEREX® Thixo®  sid 14

Rengöring och underhåll
TIMBEREX® Satin Oil sid 16
TIMBEREX® Underhållsmousse sid 17
TIMBEREX® Bio-C sid 18
TIMBEREX® Oil & Wax Remover sid 19

Innehåll

TIMBEREX® är ISO9001 och BSEN71 certifierade och producerar miljövänliga och 
hållbara oljor från naturliga förnyelsebara resurser i enlighet med senaste internationella 
regler. TIMBEREX® är en del av Rust-Oleum Europe Group baserad i Belgien.

Oljor ger trä ett långsiktigt djupt skydd mot spill, även om ytskiktet har skadats.

TIMBEREX® produkternas fördelar

Vad skiljer TIMBEREX® produkter från andra tillverkares träoljor?
1. Vi använder ingredienser av högsta kvalité i våra oljor, vilket ger produkter med kortare 

torktid och hög täckningsgrad. 
2. Våra högkvalitativa produkter kräver minimalt underhåll.
3. Låg VOC-halt, vissa produkter är till och med VOC-fria.
4. Produkterna är godkända för livsmedel och leksaker, certifierade enligt EN 71-3.

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).
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AQUA
WATER BASED

Inomhus

Logo förklaring
I den här broschyren finns ett antal symboler. 
Nedan finns förklaringar till vad de står för:

R9 / R10-logo:
Produkten har godkänts i halktest 

Food&Toy Safe: 
Produkten är godkänd för livsmedel och leksaker enligt 
EN71-3. 
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NATURAL 5-7 m²/l • • 6

COLOURED 6-10 m²/l • • • • 7

HEAVY DUTY UV PLUS 12-15 m²/l • • • 8

HARD WAX OIL  15-20 m²/l • • • 9

WAX-OIL/WAX-OIL COLOURED 15-20 m²/l • • • • 10

OLJA FÖR BÄNKSKIVOR 15-20 m²/l • • • 11

UT
OM
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S TIMBERGUARD® 6-10 m²/l • • 13

TIMBERGUARD® COLOURED 6-10 m²/l • • • 13

THIXO® 4-10 m²/l • • • • 14
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SATIN OIL 15-20 m²/l • • 16

UNDERHÅLLSMOUSSE 40-50m²/300ml • • • 17

BIO-C • • • 18

OIL&WAX REMOVER 7-10 m²/l • • • 19

TIMBEREX® 
Kvalitetsoljor

AQUA-WB-logo: 
Produkten är vattenbaserad och därför VOC-fri. Ingen risk för
självantändning av trasor eller liknande.
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En traditionell olja för hemmiljö

Idealisk för trägolv, möbler och paneler 
mm. Originalet i Timberex sortiment, en
djuppenetrerande träolja baserad på 
naturliga vegetabiliska oljor och hartser 
som använts på golv i tusentals hem 
världen över sedan 1927.

• Tillverkad av naturliga, snabbtorkande 
oljor och hartser

• Behandlingen ger en sidenmatt och 
len yta med en vacker djup ton av 
träets egna färger

• Ett golv som behandlats med 
TIMBEREX® Natural är lättskött och 
vackert

Förpackningar
1 och 5 liter

Åtgång
5-7 m2 per liter 

Verktyg
Tvättpäls och tvättpälshållare

Rondeller/Skurblock
Röd och brun (3M eller liknande)

Rengöring
TIMBEREX® Bio-C

Underhåll
TIMBEREX® Satin Oil 
TIMBEREX® Underhållsmousse

TIMBEREX® Natural

Förpackningar
1 och 5 liter

Åtgång
6-10 m2 per liter 

Verktyg
Tvättpäls och tvättpälshållare

Rondeller/Skurblock
Röd (3M eller liknande)

Rengöring
TIMBEREX® Bio-C

Underhåll
TIMBEREX® Satin Oil 
TIMBEREX® Underhållsmousse

Naturlig olja i vackra kulörer

Pigmenterad olja idealisk i både offentlig- 
och hemmiljö för golv, trappor, paneler, 
möbler m m.

• Tillverkad av naturliga, snabbtorkande 
oljor och hartser

• Behandlingen ger infärgning med 
vackert djup, och en len yta med 
sidenmatt lyster 

• Kulörerna kan blandas med varandra 
eller med opigmenterade TIMBEREX® 
Natural och TIMBEREX® Heavy Duty UV 
för ytterligare kulörer/effekter.

TIMBEREX® Coloured

 Grundbehandling Infärgning  Grundbehandling Underhåll  InfärgningUnderhåll
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White

Black Walnut 

Early American

Dark Walnut 

Medium Walnut 

Extra White

Driftwood

Black
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Extra hartsförstärkt proffsolja för 
ytor med hårt slitage som flygplatser, 
museer, konferensanläggningar mm

TIMBEREX® Heavy Duty UV Plus är en 
proffsversion av TIMBEREX® Heavy Duty 
UV. Doftar mindre, är snabb att arbeta 
med och extra dryg.

• Tränger djupt ner i träet och skyddar 
inifrån

• Bevarar träets naturliga utseende
• UV-skydd fördröjer den naturliga 

mörkningen  av träet
• Ytan blir tålig mot spill och fläckar, lätt 

att underhålla.
• Snabb att arbeta med

TIMBEREX® Heavy Duty UV Plus

Förpackningar 
1 och 5 liter

Åtgång
12-15 m² per liter 

Verktyg
Gummiraka, roller eller spackel

Rondeller/Skurblock
Röd och brun (3M eller liknande)

Rengöring
TIMBEREX® Bio-C

Underhåll
TIMBEREX® Satin Oil 
TIMBEREX® Underhållsmousse

Snabbtorkande tålig oljeprodukt för 
golv, bänkskivor och möbler. 

TIMBEREX® Hard Wax Oil finns matt 
och satin. Tidsbesparande, färdig 
behandling på en dag. Idealisk i både 
offentliga och privata miljöer.

• Tålig mot spill och fläckar
• Snabbtorkande och mycket dryg
• Enkel att applicera och underhålla. 
• Samma produkt till grundbehandling 

och underhåll. Passar även för 
underhåll av tidigare oljade golv

TIMBEREX® Hard Wax Oil

Förpackningar 
1 och 5 liter

Åtgång
15-20 m² per liter (grundbehandling), 
>50 m² per liter (underhåll)

Verktyg
Golvborste eller roller, pensel för 
mindre ytor

Rondeller/Skurblock
Vit (3M eller liknande)

Rengöring
TIMBEREX® Bio-C

Underhåll
TIMBEREX® Hard Wax Oil

 Grundbehandling  GrundbehandlingInfärgning InfärgningUnderhåll  Underhåll



Baserad på vegetabiliska oljor och 
vaxer

För behandling och underhåll av 
köksbänkar och möbler. Skyddar trä 
och låter det åldras naturligt

• Matt
• Snabbtorkande 
• Smuts- och vattenavvisande
• Enkel att applicera och underhålla
• Säker för livsmedel/leksaker EN 71-3

TIMBEREX® Olja för bänkskivor

Förpackningar 
0,33 liter 

Åtgång
4-5 m2 per 0,33 liter

Verktyg
Naturpensel eller mikrofiberroller, 
luddfri trasa

Rengöring
TIMBEREX® Bio-C

Underhåll
TIMBEREX® Olja för bänkskivor

 Grundbehandling Infärgning Underhåll
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White

Medium Walnut

Black

Clear

Driftwood

Warmgrey

Mid Grey
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Snabbtorkande vaxolja

TIMBEREX® Wax-Oil har upp till tre 
gånger högre täckningsgrad än vanlig 
olja, passar alla typer av träslag och är 
därför idealisk för både offentliga och 
privata miljöer.

• Färdigt arbete på en dag 
• Mycket dryg, låg VOC-halt 
• Även för underhåll av oljade golv
• Säker för livsmedel/leksaker i torrt 

tillstånd enl. EN 71-3

TIMBEREX® Wax-Oil/Wax-Oil Coloured

 Grundbehandling Infärgning Underhåll

Förpackningar
1 och 5 liter

Åtgång
15-20 m² per liter (grundbehandling), 
>50 m² per liter (underhåll)

Verktyg
Gummiraka

Rondeller/Skurblock
Röd och brun (3M eller liknande)

Rengöring
TIMBEREX® Bio-C

Underhåll
TIMBEREX® Wax-Oil
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TIMBEREX® 
Kvalitetsoljor och lasyr

Utomhus

Naturligt skydd av högsta kvalité för 
trä och sten utomhus

Passar alla typer av trä utomhus 
ex. trätrall, altaner, möbler, dörrar, 
båtinredningar, båtdäck, fönster och 
fungerar också på sugande stenmaterial. 
Kan även användas inomhus i badrum, 
hall, inglasade verandor etc. på trä och 
sugande stenmaterial.

• För alla typer av träslag
• Innehåller UV-skydd mot solens starka 

strålar, uttorkning och sprickbildning
• Finns ofärgad eller pigmenterad. Kan 

även blandas med Timberex Coloured 
(< 15%) för ytterligare färger/effekter.

Förpackningar
1 och 5 liter

Åtgång
6-10 m² per liter 

Verktyg
Roller eller pensel (utomhus), 
tvättpäls och tvättpälshållare 
(inomhus)

Rondeller/Skurblock
Röd och brun (3M eller liknande)

Rengöring
TIMBEREX® Bio-C

Underhåll
TIMBERGUARD®

Teak

Färglös

TIMBEREX® Timberguard™/Timberguard™ Teak
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 Grundbehandling  Infärgning Underhåll



TIMBEREX® Thixo®

 Grundbehandling  Infärgning Underhåll

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

Förpackningar
1 och 2,5 liter

Åtgång
6-10 m2 per liter 

Verktyg
Roller eller pensel 

Rengöring
TIMBEREX® Bio-C

Underhåll
TIMBEREX® Thixo®
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Rengöring 
och underhåll

TIMBEREX® 
Kvalitetsoljor
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Underhållsolja för tidigare oljade ytor

Används för underhåll av ytor behandlade 
med Timberex Natural, Heavy Duty UV Plus 
och Coloured. 

För underhåll av vitpigmenterade ytor 
används Satin Oil White, med vitt 
pigment. Till slitna ytor, grundoljade med 
övriga produkter ur Coloured serien, kan 
även Satin Oil blandat med den kulör som 
använts vid grundbehandlingen användas 
(15-30% pigmenterad olja).

• Baserad på naturlig vegetabilisk olja, 
tränger ner på djupet

• Snabb och enkel att använda 
• Kan användas på fläckar eller vid 

underhåll av hela golvytor
• Finns ofärgad eller vit (för vitoljade ytor)

Förpackningar
1 och 5 liter

Åtgång
15-20 m² per liter 

Verktyg
Tvättpäls och tvättpälshållare

Rondeller/Skurblock
Röd och brun (3M eller liknande)

Rengöring
TIMBEREX® Bio-C

Underhåll för
TIMBEREX® Natural, Coloured
TIMBEREX® Heavy Duty UV Plus

TIMBEREX® Satin Oil/White

Grundbehandling Infärgning Underhåll

TIMBEREX® Underhållsmousse 

För alla typer av oljade ytor inomhus

En unik underhållsprodukt för oljade ytor 
som trägolv, möbler, bänkskivor mm. 

• Kan användas för fläckborttagning
• Används på hela golv eller bara på ex. 

gångstråk.
• Enkel och snabb att använda 
• Torr yta efter 1-2 timmar

Förpackningar
300 ml

Åtgång
40-50 m2 lätt underhåll

Verktyg
Vit skurnylon alt. luddfri trasa 
(möbler)

Rondeller/Skurblock
Röd (3M eller liknande)

Rengöring
TIMBEREX® Bio-C

Underhåll för
TIMBEREX® samtliga produkter för 
inomhusbruk

Grundbehandling Infärgning Underhåll
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AQUA
WATER BASED

TIMBEREX® Bio-C

pH7 neutral rengöring för oljade ytor

Rengöringsmedel för på oljade trägolv 
och andra ytor av trä och stenmaterial, 
inom- och utomhus.

• Neutralt (pH7)
• Skummar inte
• Löser sig lätt i kallt vatten
• Biologiskt nedbrytbart
• Innehåller inte parfym eller färgämnen
• Lösningsmedelsfritt

Förpackningar
1 och 5 liter

Åtgång
Lättare rengöring 
ca.100 ml/5 liter vatten

Kraftigare rengöring 
>250 ml/5 liter vatten

Grundbehandling Infärgning Rengöring

TIMBEREX® Oil & Wax Remover

Avlägsnar effektivt ytbehandlingar på 
träytor som felbehandlats, eller inte 
kan slipas om.

Produkten tar bort olja och vax från 
trägolv. Den avlägsnar också olje/vax-
stänk på klinker utan att skada underlaget 
och kan användas för borttagning av olja/
vax på borstar eller andra verktyg. 

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

• Lätt att applicera, säker att använda
• Svag doft

Förpackningar
0,2 och 1 liter 

Åtgång
7-10 m² per liter färdigblandad 
lösning men observera att åtgången 
av produkten varierar beroende på 
borttagningsbehov

Verktyg
Skurmaskin/Duo 150-300varv och 
mopp/luddfria bommullstrasor

Rondeller/Skurblock
Röd eller brun (3M eller liknande)

Grundbehandling Infärgning Rengöring
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Appliceringsmetoder

Generella och grundläggande instruktioner till förberedelser och applicering av Timberex 
produkter, finner du i guiden nedan. För vidare information se produktblad, säkerhetsdatablad 
och förpackningar för respektive produkt. Är ytan fernissad, lackad eller förseglad på annat 
sätt, måste det slipas bort innan oljning. 
Kontakta din lokala golventreprenör/
återförsäljare för råd om du är osäker.

Slipning/förberedelser

Innan grundbehandling ska golvet ALLTID 
vara nyslipat (avsluta på 100 för barrträ 
och 120 korn för lövträ). Detta gäller både 
nya och gamla golv. Använd inte slipnät. 

Ytan måste vara ren, torr och fri från 
damm. Är du ovan, arbeta inte med större 
ytor än 20 m2 åt gången. Arbeta ALDRIG i 
starkt solljus el. 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.

Provbehandling/testyta

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

Applicering

Det finns några olika sätt för applicering av Timberex 
produkter, allt beroende på vald produkt och träslag.
För bästa slutresultat är det därför viktigt att använda 
rätt verktyg och noga läsa igenom steg-för-steg 
informationen för vald produkt, innan arbetet påbörjas.
Det är också viktigt att lägga på rätt mängd produkt 
i tunna strykningar, vått i vått, till dess att ytan slutar 
suga in mer produkt. Träslag och ålder samt val av 
produkt påverkar antalet strykningar.
Därefter sker maskinbearbetning och avjämning med 
trasa för att avlägsna eventuellt överskott.
Polera ytan med röd rondell inom rekommenderad 
torktid för vald produkt.

När arbetet är avslutat ska ytan vila i minst 24 timmar 
före lätt trafik. Behöver man täcka golv (får inte göras 
med diffusionstätt material) får det ske tidigast 48 
timmar efter avslutad polering.

Skötsel av 
Timberexbehandlade 
golv

Vill man behålla ett tåligt och vackert oljat 
golv är rengöring och underhåll viktigt, 
utan att för den skull vara krångligt. Det 
gäller för både privata och offentliga 
miljöer, skillnaden ligger i hur ofta 
underhållet behöver göras. 

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.

Rengöring

• Dammsug och torrmoppa golvet 
regelbundet

• Vid behov fukttorka hela ytan med 
en blandning av vatten och ett neutralt 
rengöringsmedel ex. Timberex Bio-C eller 
Gammeldags Träsåpa. Använd en väl 
urvriden mopp/trasa, golvet ska vara torrt 
efter ca 1-2 minuter. Även ev. spill/fläckar 
torkas bort på samma vis.

Underhåll

• Underhåll utförs med jämna intervall enligt ovan, med underhållsprodukt avpassad för 
vald ytbehandling. Se separat instruktion för resp. produkt.

VIKTIGT:

Trasor och andra verktyg som använts tillsammans med alla typer av oxiderande 
oljeprodukter ex. Timberexoljor ska alltid läggas i en hink med vatten direkt efter 
användning pga. risk för självantändning, Efter minst 24 timmar kan de slängas. 

Se våra videos online: 

 /timberexoil
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www.timberex.com

RUST-OLEUM EUROPE / NV MARTIN MATHYS SA
Kolenbergstraat 23 - 3545 Zelem - Belgium 
T:+32 (0)13 460 200 - F: +32 (0)13 460 201 
info@rust-oleum.eu - www.rust-oleum.eu

Importör Welin & Co AB
Stenhagsvägen 45-47 SE-184 33 Åkersberga SVERIGE 
www.welinoco.com

Återförsäljare:

V1020.SE - 03.22


