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De filosofie achter TIMBEREX® houtolie

Houtafwerkingsolie biedt een diep penetrerende, duurzame en effectieve afwerking 
voor alle houten vloeren en andere houten oppervlakken. Olie is geschikt voor drukke 
commerciële ruimten en tevens ideaal voor gebruik in woonhuizen.

Houtolie dringt diep in het hout door, droogt snel en is water- en slijtagebestendig. Ze 
beschermt het hout van binnenuit, beter dan dunne oppervlaktecoatings. Onderhoud en 
herstel is gemakkelijk en snel, zonder schuren, simpelweg door onderhoudsoliën aan te 
brengen en het oppervlak weer licht op te wrijven. Wij bieden een compleet assortiment 
oliën voor verschillende doeleinden, producten voor de professionele parketteur, doe-het-
zelf producten en zelfs voor industriële toepassingen.

Al sinds 1927 staat het merk TIMBEREX® in meer dan 40 landen wereldwijd 
bekend om de kwaliteit en vakkundigheid op het gebied van houtoliën.
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TIMBEREX® is gecertificeerd volgens ISO9001 en produceert milieuvriendelijke, 
duurzame oliën uit natuurlijke, hernieuwbare bronnen, in overeenstemming met de 
meest recente internationale specificaties. TIMBEREX® maakt deel uit van de Rust-Oleum 
Europe Group.

Onze ervaren vertegenwoordigers en technische teams staan u graag terzijde met advies 
over het gebruik van onze producten, dus aarzel niet om contact op te nemen. 

Olie biedt een langdurige, diepe bescherming van hout tegen water en andere vloeistoffen, 
ook als het oppervlak beschadigd is.

Wat onderscheidt TIMBEREX® van andere fabrikanten van houtoliën?
1.  Wij gebruiken geen water of vulstoffen in onze oliën, wat de droogtijd, de productkwaliteit 

en de dekking ten goede komt.
2. Onze producten zijn van zeer hoge kwaliteit en vereisen slechts een minimum aan 

onderhoud.
3. Onze producten bevatten zeer weinig oplosmiddelen, en sommige zijn zelfs helemaal 

oplosmiddelvrij. 

TIMBEREX® en het milieu

Als fabrikant hebben we, naast de verantwoordelijkheid om de goede gezondheid 
en veiligheid van de mensen die onze producten gebruiken te waarborgen, een 
verantwoordelijkheid tegenover het milieu. Bij TIMBEREX® nemen we dat serieus.
Al onze oliën zijn gemaakt van natuurlijke, hernieuwbare oliën en wassen. Hierdoor wordt 
de impact op het milieu verkleind.

Ook houden we de VOC-gehaltes in onze oliën laag om de uitstoot van schadelijke stoffen 
te verminderen. 
We zijn gecertificeerd door verschillende onafhankelijke testbureaus, waaronder Eurofins 
(Grenelle) en Byggvarubedömningen (impact op het milieu).

TIMBEREX® classificatie van gevaarlijke stoffen volgens de Franse wetgeving:



LOW
VOC 
LOW
VOC 

  OC 
FREE
  OC 
FREE

AQUA
WATER BASED Binnenshuis

Toelichting bij logo's
In deze brochure worden de onderstaande symbolen gebruikt. 
Deze betekenen het volgende:

R9-logo:
Product is getest op anti-slip eigenschappen.

Low VOC-logo: 
Dit product bevat zeer weinig oplosmiddelen en is daarom 
veilig voor binnengebruik, kleine ruimtes e.d. Geringe geur en 
bijna geen schadelijke dampen.

VOC-vrij: 
Het product bevat geen vluchtige organische verbindingen. 
Veilig binnen te gebruiken in gesloten ruimten, zonder dampen 
van schadelijke oplosmiddelen.

AQUA-WB-logo: 
Dit product is op waterbasis en ook VOC-vrij. Geen risico op 
(zelf-)ontbranding van gebruikt gereedschap en hulpmiddelen 
als doeken.
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TIMBEREX® NATURAL 5-7 m²/l • • 6

TIMBEREX® COLOURED 6-10 m²/l • • • • 7

TIMBEREX® HEAVY DUTY UV PLUS 12-15 m²/l • • • 8

TIMBEREX® HARD WAX OIL 15-20 m²/l • • • 9

TIMBEREX® WAX-OIL 15-20 m²/l • • • • 10

TIMBEREX® FREE 15-20 m²/l • • • 12

BU
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EN TIMBERGUARD® NATURAL 6-10 m²/l • • 6

TIMBERGUARD® COLOURED 6-10 m²/l • • • 7
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D TIMBEREX® SATIN OIL 15-20 m²/l • • 16

TIMBEREX® BIO-C • • • 18

TIMBEREX® OIL&WAX REMOVER 7-10 m²/l • • • 20
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Een traditionele olie voor gebruik in huis

TIMBEREX® Natural is sinds 1927 
gebruikt op ontelbare houten vloeren over 
de hele wereld, maar is ook geweldig 
voor meubilair, panelen etc. TIMBEREX® 
Natural is ontwikkeld om diep in het hout 
door te dringen. 

• Gemaakt van natuurlijke, sneldrogende 
oliën en harsen

• Uitgehard en opgewreven oppervlak 
heeft een luisterrijke, gemakkelijk te 
reinigen zijdeglansfinish

• De kleur van het hout wordt dieper 
en nerfpatronen in het gladde, 
gemakkelijk te onderhouden oppervlak 
worden geaccentueerd

Verpakking
1 en 5 liter

Verbruik
5-7 m2 per liter 

Gereedschap
Rubberen trekker, roller of kwast

Nylon pads
Rood of bruin (3M of vergelijkbaar)

Reinigingsmiddel
TIMBEREX® Bio-C

Onderhoud
TIMBEREX® Satin Oil

TIMBEREX® Natural

Verpakking
1 en 5 liter

Verbruik
6-10 m2 per liter

Gereedschap
Rubberen trekker, roller of kwast

Nylon pads
Rood (3M of vergelijkbaar)

Reinigingsmiddel
TIMBEREX® Bio-C

Onderhoud
TIMBEREX® Satin Oil

Gepigmenteerde olie in acht 
verschillende kleuren voor decoratie 
en bescherming

Gepigmenteerde versie van TIMBEREX® 
Natural. Verkrijgbaar in acht aantrekkelijke 
kleuren, elk een verrijking en verdieping 
van het uiterlijk van het hout.

• Uitgehard en opgewreven oppervlak is 
uitermate slijtage- en waterbestendig

• Kleuren kunnen worden gemengd om 
een breder palet te verkrijgen

• Gemaakt van natuurlijke, sneldrogende 
oliën en harsen

TIMBEREX® Coloured

Wit

Zwart Notenhout

Early American

Donker Notenhout

Medium Notenhout 

Extra Wit

Drijfhout

Zwart
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 Eerste applicatie Kleuring  Eerste applicatie Onderhoud  KleuringOnderhoud
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Harde, extra slijtagebestendige oliën voor 
commerciële en industriële toepassingen

TIMBEREX® Heavy-Duty UV Plus is een 
verbeterde versie van TIMBEREX® Heavy-
Duty UV houtolie, met een hogere dekking, 
een aangenamere geur, betere water- en 
uv-bestendigheid en een snellere droging. 
Heavy-Duty UV Plus is gemaakt van 
natuurlijke, sneldrogende oliën en harsen 
die diep in het hout doordringen.

• Dicht het hout af en beschermt het van 
binnenuit

• Voor intensief gebruikte gebieden, zoals in 
luchthavens, musea, conferentiecentra etc.

• Verkleuring wordt voorkomen door 
UV-filters

• Beschermt het hout tegen vloeistoffen 
en vlekken

• Beschermt zonder het uiterlijk van het 
hout aan te tasten

TIMBEREX® Heavy Duty UV Plus

Verpakking 
1 en 5 liter

Verbruik
12-15 m² per liter

Gereedschap
Rubberen trekker, roller of kwast

Nylon pads
Rood of bruin (3M of vergelijkbaar)

Reinigingsmiddel
TIMBEREX® Bio-C

Onderhoud
TIMBEREX® Satin Oil

Sneldrogende, duurzame bescherming 
voor elk houten oppervlak

Deze olie is verkrijgbaar in een ZIJDEGLANS 
en MATTE afwerking en kan worden gebruikt 
voor vloeren, werkbladen en meubilair. De 
producten zijn gemakkelijk aan te brengen 
zonder speciaal gereedschap en drogen snel. 
Binnen enkele uren kunt u gebruikmaken van 
de behandelde oppervlakken. TIMBEREX® 
Hard-Wax Oil kan worden gebruikt voor 
onderhoud, reparaties en renovatie.

• Zeer duurzaam, voor gemiddeld tot zeer 
drukbezochte gebieden

• Bestendig tegen morsen van vloeistoffen
• Snelle uitharding
• Gunstig verbruik
• Gemakkelijk aan te brengen zonder 

speciaal gereedschap

TIMBEREX® Hard Wax Oil

Verpakking 
1 en 5 liter

Verbruik
15-20 m² per liter (basis behandeling),
> 50 m² per liter (onderhoud)

Gereedschap
Borstel, roller of platte pad

Nylon pads
Wit (3M of vergelijkbaar)

Reinigingsmiddel
TIMBEREX® Bio-C

Onderhoud
TIMBEREX® Hard Wax Oil

 Eerste applicatie Kleuring  Eerste applicatie  Onderhoud KleuringOnderhoud
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Oplosmiddelvrije olie met carnaubahars voor extra bescherming. Geeft de kleur 
en nerf van het hout een fantastische diepte en 'veroudert' het hout op natuurlijke 
wijze in rijke, uiteenlopende tinten

• Geschikt voor alle gebruikelijke houttypes in commerciële en woonsituaties
• Droogt snel: aanbrengen, nat en droog wrijven op dezelfde dag.
• Goede dekking per liter
• Hardt uit tot een diepe zijdeglansfinish
• Gemakkelijk aan te brengen zonder speciaal gereedschap

TIMBEREX® Wax-Oil
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 Eerste applicatie KleuringOnderhoud

Verpakking
1 en 5 liter

Verbruik
15-20 m² per liter (basis behandeling),
> 50 m² per liter (onderhoud)

Gereedschap
Rubberen trekker

Nylon pads
Rood of bruin (3M of vergelijkbaar)

Reinigingsmiddel
TIMBEREX® Bio-C

Onderhoud
TIMBEREX® Wax-Oil
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Buitenshuis

TIMBEREX® 
Natuurlijke houtolie  

voor duurzame bescherming 
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sneldrogende olie voor vloeren

TIMBEREX® Free is een oplosmiddelvrij 
product met 100 % vaste stoffen, 
samengesteld uit natuurlijke, 
sneldrogende oliën.

• Meer m² per liter dan andere oliën
• Ideaal voor luchthavens, musea, 

sporthallen, particuliere woningen enz.
• Slijtage- en waterbestendige afwerking
• Diepe zijdeglans
• Beschermt het hout van binnenuit

TIMBEREX® Free
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 Eerste applicatie  Onderhoud Kleuring

Verpakking
1 en 5 liter

Verbruik
15-20 m² per liter (basis behandeling),
> 50 m² per liter (onderhoud)

Gereedschap
Rubberen trekker

Nylon pads
Rood of bruin (3M of vergelijkbaar)

Reinigingsmiddel
TIMBEREX® Bio-C

Onderhoud
TIMBEREX® Free
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TIMBEREX® 
Natuurlijke houtolie  

voor duurzame bescherming 

Een natuurlijke beschermende olie 
voor gebruik buitenshuis

TIMBERGUARD® is ontwikkeld voor de 
behandeling en verzorging van houten 
meubilair, deuren, veranda's en plankiers, 
ramen enz. Timberguard is leverbaar in 
de versies Clear, Teak en Bangkirai.

• Voor alle houtsoorten
• Bevat UV-filters om het hout te 

beschermen tegen veroudering
• Diep penetrerende, uithardende 

natuurlijke olie
• Gemakkelijk aan te brengen met roller, 

kwast of doek

Verpakking
1 en 5 liter

Verbruik
6-10 m2 per liter 

Gereedschap
Rubberen trekker, roller of kwast

Nylon pads
Rood of bruin (3M of vergelijkbaar) 

Reinigingsmiddel
TIMBEREX® Bio-C 

Onderhoud
TIMBERGUARD®

Bangkirai

TIMBEREX® Timberguard®

Teak

Bangkirai
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 Eerste applicatie  Kleuring Onderhoud
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Onderhoudsolie voor met olie 
behandelde oppervlakken

TIMBEREX® Satin Oil wordt gebruikt voor 
het periodieke onderhoud van vloeren die 
zijn behandeld met natuurlijk drogende 
houtolie. 

• Korte droogtijd, gemakkelijk en snel 
onderhoud

• Oppervlak droog na 3-6 uur
• Opnieuw schuren in de meeste 

situaties niet nodig
• Voor onderhoud is één laag voldoende

Verpakking
1 en 5 liter

Verbruik
15-20 m2 per liter

Gereedschap
Rubberen trekker of roller

Nylon pads
Rood of bruin (3M of vergelijkbaar)

Reinigingsmiddel
TIMBEREX® Bio-C

Onderhoudsolie voor
TIMBEREX® Natural/Coloured
TIMBEREX® Heavy Duty UV Plus
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TIMBEREX® Satin Oil

Eerste applicatie Kleuring Onderhoud
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WATER BASED

TIMBEREX® Bio-C

pH7-neutraal reinigingsmiddel voor geoliede oppervlakken

TIMBEREX® Bio-C is een mild reinigingsmiddel dat speciaal
is geformuleerd voor gebruik op geoliede houten vloeren.

• Neutraal pH 7
• Niet-schuimend
• Lage viscositeit, lost makkelijk op in koud water
• Biologisch afbreekbaar en ongevaarlijk
• Bevat geen reuk- of kleurstoffen
• Oplosmiddelvrij

Verpakking
1 en 5 liter

Lichte reiniging
Meng 100 ml Bio-C met 
5 liter water

Intensieve reiniging
Meng 250 ml Bio-C met 
5 liter water
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Eerste applicatie Kleuring Onderhoud



20 21www.timberex.comTIMBEREXTIMBEREX
WOOD FINISHING OIL  P

R
O

TECTING WOOD    S I N C E  1 9 2
7

 

TIMBEREX® Oil & Wax Remover

Het alternatief voor schuren
TIMBEREX® Oil & Wax Remover biedt een alternatief voor schuren, waarbij olie- en 
wasresten chemisch worden verwijderd van houten oppervlakken zonder deze te 
beschadigen. De productsterkte kan gemakkelijk worden aangepast aan de gewenste 
toepassing door meer of minder water toe te voegen.

• Veilig, gemakkelijk aanbrengen
• Droogt binnen enkele minuten
• Ook voor het verwijderen van onbedoelde spatten op andere oppervlakken of het 

reinigen van gereedschap

Verpakking
0.2 en 1liter

Verbruik
7-10 m² per liter gebruiksklaar 
product. De sterkte van het product 
kan aangepast worden door meer 
of minder water toe te voegen.

Gereedschap
Kwast, doek

Nylon pads
Rood of bruin (3M of vergelijkbaar)

Reinigingsmiddel
TIMBEREX® Bio-C

Eerste applicatie Kleuring Onderhoud
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Bekijk onze video's online: 

 /timberexoil

Aanbrengmethoden

Hieronder volgt een algemene basishandleiding voor voorbereiding en aanbrengen. Lees 
de uitgebreide aanwijzingen op de databladen bij de producten en verpakkingen.

Schuren

Start: gebruik grof schuurpapier (korrel 
40 - 60). Schuur de randen met een 
randschuurder, waarbij u slechts één 
korrel gebruikt. Als de vloer oud en/
of ongelijk is of behandeld is met zuur 
uitgeharde lak, vernis of verf, dan kan 
voor het eerste schuren een grovere korrel 
nodig zijn dan 40. 

Middenfase: gebruik schuurpapier met 
een 20 punten hogere korrel dan bij de 
startfase.

Eind: gebruik schuurpapier met een korrel 
van 100 - 120. Stofzuig de vloer goed. 
Veeg het gehele oppervlak schoon met 
een zeer goed uitgewrongen vochtige 
doek en laat drogen.

BELANGRIJK:
Net als alle uithardende natuurlijke olieproducten kunnen onder bepaalde 
omstandigheden de gebruikte doeken enz. die zijn geïmpregneerd met het product, 
spontaan ontbranden. Om het risico op spontane ontbranding te voorkomen, dient u 
al de gebruikte aanbrengmiddelen, zoals doeken enz. onmiddellijk na gebruik in een 
bak met water te doen en buiten te zetten. De inhoud moet in overeenstemming met 
de plaatselijke regelgeving worden afgevoerd.

Testen

Test indien mogelijk eerst een onopvallend stukje 
(vooral op merbau, olierijk tropisch hardhout en door 
de fabrikant voorgeolied parket) en laat uitharden om 
te controleren of het gewenste resultaat wordt bereikt.

Aanbrengen

Breng Timberex olie gelijkmatig aan op het kale, 
geschuurde hout met een verfpad, roller of rubber 
vloerwisser, afhankelijk van de gebruikte olie. Het 
is belangrijk om het oppervlak niet te overstromen 
met de olie. Breng zo nodig meerdere keren (2 - 4 
keer) aan met 15 - 45 minuten pauze ertussen. Het 
oppervlak tijdens moet de gehele aanbrengtijd vochtig 
gehouden worden met Timberex-olie om zeker te zijn 
van complete impregnatie van de vezels. Laat de laatste 
laag maximaal 30 - 45 minuten penetreren en poets dan 
met een polijstmachine (op 150 tpm) met een bruine of 
blauwe nylonpad (3M of dergelijke). Geef het oppervlak 
geen kans om uit te harden en plakkerig te worden. Na 
aanbrengen moet ALLE overtollige, niet geabsorbeerde 
olie worden verwijderd met een katoenen doek. Zie de 
informatie over wegwerpen (hiernaast).

Na 1 - 18 uur (afhankelijk van het 
product) wrijft u het oppervlak droog met 
een rode nylonpad (3M of dergelijke) 
voor een satijnen laagglans. Hoogglans 
is mogelijk door verder te poetsen met 
een zachte, droge doek. Gebieden die er 
mat uitzien, kunt u nogmaals opwrijven 
met een kleine hoeveelheid van het 
product op het midden van de wrijfdoek. 
Nogmaals droogwrijven kan nodig zijn. 
Het oppervlak is normaal gesproken na 
24 uur droog genoeg om over te lopen en 
zal na ongeveer 5 - 10 dagen geleidelijk 
uitharden en waterbestendig worden. 
Indien nodig kan het oppervlak 48 uur na 
het laatste droogwrijven afgedekt worden 
met doorlatend beschermingspapier. 

Onderhoud van met 
Timberex behandelde 
vloeren

Periodiek reinigen/onderhoud is essentieel 
voor de vloer. Deze aanwijzingen zijn 
identiek voor zowel thuisgebruik als zwaar 
bedrijfsmatig gebruik. Het enige verschil is 
de frequentie.

• Veeg of zuig het oppervlak regelmatig.

• Verwijder vloeistofvlekken met een goed uitgewrongen doek met een neutraal 
schoonmaakmiddel, zoals Timberex Bio-C.

• Maak de vloer schoon met een doek die is bevochtigd met verdunde Timberex Bio-C 
of vergelijkbaar product. Maak de vloer niet te nat. Schoongemaakte oppervlakken 
moeten in niet meer dan een paar minuten kunnen opdrogen.

• Hoeveelheid schoonmaakmiddel: Lichte schoonmaak: Meng 100 ml Bio-C met 5 liter 
water. Grondige schoonmaak: 250 ml per 5 liter water.

• Wrijf de vloer schoon met een polijstmachine (300 tpm) met een rode pad van 3M of 
soortgelijk (voor bedrijfsgebruik). Het gebruik van matten van hoge kwaliteit binnen 
en buiten ingangen zal de hoeveelheid vuil op de vloer aanzienlijk verminderen en het 
schoonmaken van de vloer makkelijker en sneller maken.
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