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Timberex Olja för bänkskivor
Skyddar trä och låter det åldras naturligt   

Timberex Olja för bänkskivor är framtagen speciellt för köksbänkar och 

möbler av trä. Oljan skyddar träet och låter det åldras naturligt

•  Baserad på vegetabiliska oljor och vaxer som ger ett matt utseende

•  Smuts- och vattenavvisande

•  Snabbtorkande

•  Enkelt underhåll med samma produkt

•  Säker för livsmedel/leksaker i torrt tillstånd enligt EN 71-3, uppfyller 

kraven för VOC 2010.



Tillverkare:
Timberex International
RUST-OLEUM MATHYS
Kolenbergstraat 23
B-3545 Zelem - Belgien
Tel: +32 (0)13 460 0200 - Fax: 
+32 (0) 13 460 0219
www.timberex.com

Importör:
Welin & Co
www.welinoco.com

STORLEKAR
0,33 liter 

ÅTGÅNG

4-5 m2 per 0,33 liter

Åtgången av olja enligt ovan är rekommendationer och kan 
variera beroende på träslag och ålder. Starkt sugande träslag 
tex. bok, körsbär eller kubb avviker från rekommenderad 
åtgång.

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

REDSKAP
• Naturpensel eller mikrofiberroller

• Luddfri trasa

FÖRBEREDELSER AV YTAN SOM SKA BEHANDLAS
Ytan måste vara ren och torr (max 20% fuktighetskvot). 
Gammal ytbehandling/lack slipas bort, avsluta på korn 120. 
Dammtorka ytan fri från slipdamm innan oljning påbörjas. 

GRUNDBEHANDLING 
1. Rör om i burken och häll ut en liten mängd olja på ytan 
    som ska behandlas.

2.  Applicera oljan i ett tunt lager med naturpensel eller 
mikrofiberroller. 

3.  Låt torka ca. 2 timmar.

4.  Lägg ut ett andra tunt lager olja på samma vis.

5. Låt torka ca. 15 minuter.

6.  Torka bort ev. överskott med en luddfri trasa.

7.  Låt torka över natten. 

8.  Om ytan upplevs som torr dagen efter behandling, lägg ut 
ytterligare ett tunt lager olja. Låt torka 15 minuter och torka 
sedan bort ev. överskott med en luddfri trasa.

9.  Den oljade ytan är helt genomhärdad ca. 7 dagar efter 
behandling. Visa varsamhet med vatten under denna 
period.

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
Oljad yta fukttorkas med väl urvriden trasa, lätt fuktad med 
vatten. Vid fläckborttagning använd Timberex Bio-C blandat 
med vatten, dosering 10-20 ml/liter vatten.

UNDERHÅLL
Underhåll utförs med Timberex Olja för bänkskivor, när ytan 
börjar förlora sin vattenresistens. Se TIPS! nedan.

1.  Rengör den oljade ytan med väl urvriden trasa och Timberex 
Bio-C blandat med vatten, dosering 10-20 ml/liter vatten.

2. Låt torka 

3. Rör om i burken och häll ut en liten mängd olja på ytan 
    som ska behandlas.

4.  Applicera oljan i ett tunt lager med naturpensel eller 
mikrofiberroller. 

5.  Låt torka ca. 15 minuter.

6.  Torka bort ev. överskott med en luddfri trasa.

7.  Låt torka över natten. 

OBS! TRASOR SKA ALLTID LÄGGAS I EN HINK MED 
VATTEN DIREKT EFTER ANVÄNDNING (PGA. RISK FÖR 
SJÄLVANTÄNDNING). EFTER MINST 24 TIMMAR KAN DE 
SLÄNGAS. 
 

TIPS!
Det är enkelt att se när en oljad bänkskiva är i behov av 
underhåll, genom att utföra ett vattentest. Fyll en tesked med 
vatten, doppa ut några droppar på den oljade ytan. Flytta 
vattendropparna med pekfingret efter ca. en timme. Om det 
blir en vattenfläck och ytan börjat suga in vätskan, är det dags 
för underhåll.  
 
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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Timberex Olja för bänkskivor 
Skyddar trä och låter det åldras naturligt      

www.welinoco.com

7 330088 105391


