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Timberex Bio-C 
pH7 – neutral rengöring för oljade ytor

•  Timberex Bio-C är ett pH7 Neutralt rengöringsmedel speciellt framtaget 
för användning på oljade trägolv

• Löser sig lätt i kallt vatten, kladdar inte, skummar inte

• Innehåller inga farliga ämnen, lösningsmedelsfritt

• Helt nedbrytbart



www.welinoco.com

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
1 liter och 5 liter 

ÅTGÅNG
Bio-C

Lättare rengöring ca.100 ml/5 liter vatten

Kraftigare rengöring >250 ml/5 liter vatten

REDSKAP
• Mopp/luddfria bommullstrasor

• Röd eller brun doodlebug + hållare 

• Skurmaskin/Duo 150-300varv

• Röd eller brun rondell

• Plast- eller gummihandskar

• Plasthink

FÖRBEREDELSER AV YTAN SOM SKA RENGÖRAS
Dammsug, sopa eller torrmoppa golven.

LÄTTARE RENGÖRING/RUTIN STÄDNING
1.  Tillför den blandade Bio-C lösningen sparsamt med en väl 

urvriden mopp/trasa (torrt inom 1-2 minuter). 

2. Låt torka.

KRAFTIGARE RENGÖRING
1. Tillför den mer koncentrerade lösningen på ytan med en 
mopp/trasa.

2.  Bearbeta ytan för hand med en röd/brun doodlebug på 
hållare (röd för kraftig smuts, brun för mycket kraftigt 
smuts) eller med maskin 150V och röd/brun rondell.

3.  Direkt efter bearbetningen torkas all vätska upp med lätt 
fuktad 
mopp/trasa.

4. Låt ytan torka helt före fortsatt behandling.

VIKTIGT
Timberex Bio-C måste vara korrekt blandad. Provbehandla 
alltid en liten yta först. För stora mängder vatten kan ge 
skador på trägolvet. 
Visa försiktighet med för mycket vatten särskilt på lamellgolv.

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 Bio-C 
pH7 – neutral rengöring för oljade ytor


