
Oil & Wax Remover 
Ylimääräisen ja imeytymättömän öljyn ja 
öljytahrojen poistamiseen

• Poistaa tehokkaasti väärin öljykäsiteltyjen lattioiden pintakäsittelyt ilman hiontaa.

• Puhdistaa öljy- ja öljyvaharoiskeet tehokkaasti puusta ja klinkkeristä ja sopii 
käytettäväksi myös mm. työvälineiden, kuten siveltimien, puhdistukseen. 

• Käytetään laimentamattomana tiivisteenä tai veteen laimennettuna poistotarpeista riippuen.

• Helppoa levittää, turvallista käyttää.

• Lievä haju.

• Tuotteesta ei ole haittaa puulle tai sen ulkonäölle (uusintakäsittelyn jälkeen).

PAKKAUSKOOT
1 litra

RIITTÄVYYS
Tuotteen riittävyys vaihtelee poistotarpeen mukaan.

TYÖVÄLINEET
• moppi / nukkaamaton puuvilla- tai lattialiina  
• lattianhoitokone / Duo 150–300 rpm 
• punainen tai ruskea laikka
• suojakäsineet
• ämpäri

VALMISTELU
Tee ensin koekäsittely pienemmälle testipinnalle, jotta varmistut ha-
lutusta lopputuloksesta. Tämä on välttämätöntä etenkin puupinnoil-
la, jotka ovat herkkiä kosteudelle ja vedelle.

KÄSITTELY
1. Levitä tuote mopilla tai liinalla käsiteltävälle alueelle sellaisenaan 

tai vedellä laimennettuna (max. 50 % kylmää vettä).  
Huomaa, että laimennettu tuote on käyttökelpoista vain tunnin 
verran laimennuksesta. 

2. Anna vaikuttaa 5–10 minuuttia.
3. Hierrä pinta lattianhoitokoneella ja ruskealla tai punaisella laikal-

la (valitse laikka poistettavan ainemäärän mukaan).  
Jos pinta on epätasainen, käsittele se poikittain ja vinottain.

4. Poista ylimääräinen aine lattianhoitokoneen laikan alle asetetulla 
liinalla. 

5. Huuhtele lattia huolellisesti kahteen kertaan vedellä.  
Lisää tehokkuutta huuhteluun saat lisäämällä 10 % Timberex 
Bio-C-pesuainetta ensimmäiseen huuhteluveteen.

6. Toista koko käsittely tarvittaessa, kunnes haluttu tulos saavute-
taan.

7. Kun olet tyytyväinen tulokseen ja kaikki ylimääräinen aine on 
poistettu, anna pinnan kuivua perusteellisesti ennen uuden öljy- 
tai öljyvahakäsittelyn aloittamista. Kuivumisaika voi vaihdella mm. 
puutyypin ja olosuhteiden mukaan.  
HUOM! Lattian on aina oltava täysin kuiva ennen öljy- tai öljyva-
hakäsittelyn jatkamista.

TURVALLISUUS
Turvallisuusohjeet löydät tuotteen etiketistä. Käyttöturvallisuustiedo-
te toimitetaan ammattikäyttäjälle pyynnöstä.
 Timberexiltä ja sen tuotteiden jakelijoilta kysytään aika ajoin tuot-
teen käytöstä tavoilla, tai kohteisiin, jota ei mainita käyttöohjeissa. 
Näissä tapauksissa pyrimme aina antamaan apua parhaan tietom-
me mukaan. Timberex tai sen tuotteiden jakelijat eivät kuitenkaan 
ole vastuussa näistä neuvoista, elleivät ne ole esitettyinä kirjallisessa 
muodossa.

Valmistaja
Timberex International 
RUST-OLEUM MATHYS 
Kolenbergstraat 23
B-3545 Zelem - Belgia
P: +32 (0)13 460 0200 - faksi +32 (0) 13 460 0219
www.timberex.com

Jakelija 
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Puh. 019 2644 200
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