
Djuppenetrerande härdande vegetabilisk olja med 
röt och svampskydd  Arbetseffektiv, lätt och snabbt 
underhåll, ingen onödig slipning. UV och saltvatten 
beständig  Vi ber Dig se denna instruktion som en 
vägledning. Om Du önskar ytterligare information 
kan Du alltid tala med någon av våra säljare.

Hållbarhet och förvaring: Oöppnad förpackning 
håller nästan hur länge som helst. Öppnad förpack-
ning kommer snart att stelna/oxidera. För att und-
vika detta häll över produkten i en lämplig mindre 
förpackning. Förvara produkterna väl tillslutna och 
oåtkomliga för barn. OBS! Samtliga produkter 
innehåller linolja och kan därför självantända orga-
niskt material såsom trasor, trassel m.m. Lägg därför 
använda trasor i vatten direkt efter användning. 
Trasor som legat i vatten i min. 24 timmar kan sedan 
slängas som avfall i container eller på avfallsstation. 
Läs mer om varningsföreskrifter.

OLJEBEHANDLING MED TIMBERGUARD
Du behöver följande redskap; Skyddstejp och 
skyddsplast, utläggare (tvättpäls, mopp, roller eller 
pensel), skur och polermaskin alt. Duo- Speed 
maskin, rondeller (3M Nylon) brun rondell för att 
massera i våt olja (vid Timberex Natural, Heavy Duty 
och Timberguard Heavy Duty behandling) röd ron-
dell för att massera i våt olja (vid Timberex
pigmenterad/Coloured) samt för polering av den 
färdigoljade ytan oavsett oljeval, kraftiga skurtrasor 
(sk. våffeldukar), samt plasthink. 

Alternativ till ovanstående reskap: Welin Redskaps-
kit, en komplett redskapssats för behandling, skötsel 
och underhåll av mindre ytor. Det Du behöver kom-
plettera satsen med är skurtrasor och plasthink. 

Innan Du börjar behandlingen;
Var noga med att golvet slipats och dammsugits 
ordentligt. 

Arbeta inte med för stora ytor åt gången, framförallt 
om Du är ovan och utför arbetet för hand. 

Kontrollera att Du har tillräckligt med olja och att 
redskapen är i ordning. 

Arbeta ALDRIG i starkt solljus, vid för hög inomhus-
temperatur eller i för kraftig ventilation. 

Täck intilliggande ytor, använd oömma skor, om 
olyckan är framme torka bort spill och stänk ome-
delbart.

TIMBERGUARD HEAVY DUTY torkar lite snabbare 
än Timberex Natural pga den högre mängden harts-
tillsatser. Var extra vaksam så att du hinner med de 
moment som skall utföras, framförallt om du
arbetar för hand. Vid stark värme och eller ventila-
tion påverkas torktiden i ännu större grad.

Behandlingens gång
TILLFÖR OLJA
1. Börja med att längst in i rummet stryka ut oljan 
med utläggaren, arbeta i svepande rörelser, var 
noga i hörn och kanter. Arbeta ut ett vått lager, det 
går alltid mest olja till första strykningen. Tillför olja
efterhand som den tar slut. 

UPPREPA FLERA GÅNGER
2. Upprepa ovanstående 3-4 ggr med c:a 45-60 mi-
nuter på normalt sugande trä. På starkt sugande trä 
krävs mellan 4-5 strykningar (ibland fler) korta tiden 
mellan strykningarna till c:a 30 minuter. Målsättning-
en är att tillföra olja vått i vått under c:a 3 timmar, 
tills träet inte suger längre s.k. “full mättnad”. Detta 
kan förstås variera beroende på träets kvalité, ålder 
etc. När Du lämnar golvet som behandlas ta av Dig 
skorna så att det inte kommer ut olja på andra
golv.

BEARBETA VÅT OLJA MED MASKIN ELLER FÖR 
HAND
3. Efter sista strykning, låt ytan stå våt i upp till 45 
minuter. Bearbeta med skurmaskinen på låg has-
tighet (150 v/min) försedd med brun rondell (Vid 
pigmenterad/Coloured, röd rondell). Arbeta korsvis 
över träytan, jobba in så mycket av överskottsoljan 
som möjligt.

TORKA BORT ALLT ÖVERSKOTT
4. Direkt efter bearbetningen med maskin torkas 
ALLT kvarvarande överskott bort med skurtrasa un-
der maskinen. Torka noga kring kanter och i hörn för 
hand, lämna aldrig våt olja kvar på golvet. Se till
att samtidigt torka av lister, trösklar etc. Trasorna 
läggs omgående efter användning i en hink med 
vatten.

Importör Welin & Co

Steg-för-steginstruktion
Timberguard Heavy Duty



LÅT TORKA I UPP TILL 18 TIMMAR, POLERA
5. Låt golvet torka i 12-18 timmar, polera med poler-
maskin på hög hastighet (>300 v/min) med röd ron-
dell. Arbeta korsvis över golvet och avsluta i träets 
fiberriktning. Ju mer polering desto bättre slutre-
sultat. Efterpolera alltid med torr skurtrasa under 
maskinen, för att avlägsna eventuellt oljeöverskott 
samt för att jämna ut ytan och förhöja dess glans.
6. Om träytan som behandlats är lite torr vid pole-
ringen, alternativt dagen efter poleringen kan en li-
ten mängd olja poleras in. Detta arbete utförs lättast 
med röd rondell och efterpoleras med torr skurtra-
sa. Se punkt 3 och 5 “Lätt periodiskt underhåll”.
Nu är golvet grundbehandlat! OBS! det kan ännu 
inte användas. Oljan behöver torka i upp till 24 tim-
mar, därefter kan det försiktigt börja användas. Lägg 
inte ut lösa mattor eller andra heltäckande ting samt
använd ej vatten under de första två veckorna. Det 
är tiden som oljan behöver för att genomhärda så 
att den skyddar golvet maximalt.

REGELBUNDEN STÄDNING
Du behöver följande redskap; torrmopputrustning 
(mopp i blandfiber syntet/bomull), fuktmopputrust-
ning (knuten mopp i blandfiber), dammsugare, po-
lermaskin. Alternativ till ovanstående redskap: Welin 
Redskapskit, en komplett redskapssats för behand-
ling, skötsel och underhåll av mindre ytor. Satsen 
kan köpas hos våra återförsäljare. Regelbunden 
städning är en förutsättning för att alla golvytor skall 
fungera på bästa sätt. Andra faktorer som spelar in 
är hur bra entrélösning man har. Se till att det finns 
bra avtorkningszoner i hall och/eller entrén.
Kort och gott skall följande tre åtgärder utföras med 
lämplig frekvens;

1. Torrstäda, antingen genom torrmoppning eller 
dammsugning, för att
hålla undan löst grus och smuts.

2. Fläcktorka bort spill med lätt såpvattenfuktad 
trasa eller Wettex-duk.

3. Fukttorka golvet vid behov, använd en sk. fukt-
mopp. Vrid ur trasan i såplösning. 0,5-1dl Gam-
meldags Träsåpa till 5 liter ljummet vatten. Använd 
sparsamt med vatten, golvet skall vara torrt c:a 1 
min efter åtgärd.

FLÄCKBORTTAGNING
Bestående fläckar eller torra ljusa märken på golvet, 
tas bort genom att först rengöra området. Dosera 
en liten mängd Timberex Gold Underhållsmousse, 
efterbearbeta med vit eller röd skurnylon, torka
efter med papper eller trasa (läggs i vatten direkt). 
Kraftigare skador kan också slipas bort med fint slip-
papper, efterbehandla med Timberex Gold Under-
hållsmousse.

LÄTTARE FÖRBÄTTRINGS ARBETE
På större ytor och eller ytor som fukttorkas ofta, 
framförallt i offentliga lokaler är det en stor fördel 
om man kan torrpolera golven med jämna
mellanrum. Detta utföres med högvarvsmaskin 
(>300 v/min) försedd med röd rondell. Vid polering-
en kan det ibland behövas en liten mängd Timberex 
Gold Underhållsmousse. Tillför den vid poleringen
med röd rondell, efterpolera med torr skurtrasa. 
Förutsättningen är att golvet torrmoppats och/eller 
fuktmoppats.

DU TJÄNAR PÅ! ATT HÅLLA EFTER DITT OLJADE 
TRÄGOLV! SE SEPARAT PRODUKTBLAD FÖR PE-
RIODISKT UNDERHÅLL

ÅTGÅNGSTABELL
Här lämnar vi en beräknad åtgång, av den mängd 
olja som behövs vid behandling av olika träslag. 
Avvikelser beroende på olika träslag, kvalitéer, ålder, 
springor etc. måste vi reservera oss för. Rekommen-
derad åtgång är baserad på nya golv.

Normalt sugande trä:
Barrträ t.ex. Fur och Gran: 1 liter/5-6 kvm
Lövträ t.ex. Ek, Ask, Björk,Merbau, Lönn mfl. 1 
liter/5-6 kvm

Starkt sugande trä:
Lövträ t.ex. Bok, Körsbär etc. 1 liter/3-4 kvm
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