
Traditionella naturliga behandlingar för trä.
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OfärgadVitGrå

För rengöring och underhåll av olje- 
eller såpabehandlade golv, traditio-
nell grundbehandling samt slutbe-
handling av lutbehandlade träytor.



Furugolv förbehandlat med Gammeldags Trälut Ofärgad och slutbehandlat 
med Gammeldags Träsåpa Grå. Rengörs med Gammeldags Träsåpa Grå.



Gammeldags Träsåpa är speciellt framtagen för träytor som 
ex. golv. Den är baserad på sojafettsyra vilket återfettar träet 
och ger en skonsam rengöring utan att torka ut.

Såpan ger ett extra skydd åt träet och en len behaglig yta 
enligt gammal tradition.

Passar utmärkt för rengöring och underhåll av oljade golv. 
Även för slutbehandling av lutade golv sk. skurgolv.

Den pigmenterade såpan passar speciellt bra till slutbehand-
ling av golv som behandlats med Gammeldags Trälut, men 
även för underhåll och rengöring av golv behandlade med 
Timberex vit- eller gråpigmenterade oljor. Grå såpa är också 
mycket vackert på ek.

Ekgolv behandlat med Gammeldags Träsåpa Grå. 
Rengörs med Gammeldags Träsåpa Grå.



Furugolv förbehandlat med Gammeldags Trälut Vit och slutbehandlat med 
Gammeldags Träsåpa Vit. Rengörs med Gammeldags Träsåpa Vit.





Furugolv förbehandlat med Gammeldags Trälut Ofärgad och slutbehandlat 
med Gammeldags Träsåpa Grå. Rengörs med Gammeldags Träsåpa Grå.

Gammeldags Trälut används 
som traditionell förbehandling 
på nyslipade trägolv, paneler 
eller möbler av furu, gran och 
lärk. Den bevarar träets ljushet, 
ger det patina eller en vacker 
infärgning.

Ofärgad Vit Grå



Gammeldags Trälut är en traditionell förbehandling som får 
gulningsprocessen i barrträträ att stanna av. En lutad yta 
måste alltid slutbehandlas. Gammeldags Trälut finns ofärgad, 
ofärgad utan kalk och i ett par kulörer vilket ger flera valmöj-
ligheter som exempelvis:

K  Ofärgad lut + ofärgad slutbehandling
K  Ofärgad lut + pigmenterad slutbehandling
K  Ofärgad lut utan kalk + pigmenterad slutbehandling
K  Pigmenterad lut + ofärgad slutbehandling
K  Pigmenterad lut + pigmenterad slutbehandling

Genom att blanda de pigmenterade luterna med varandra 
kan ytterligare färgnyanser uppnås. För starkare nyans stryk 
flera gånger (max 2 ggr). Golv som slutbehandlas med pig-
menterad olja, får en djupare och klarare infärgning om för-
behandling görs med Gammeldags Trälut Ofärgad eller ofär-
gad utan kalk. 

Info om hur golvet är behandlat.

Furugolv förbehandlat med Gammeldags Trälut Ofärgad och slutbehandlat 
med Timberex White. Rengörs med Gammeldags Träsåpa Ofärgad.

UTAN 
KALK



Furugolv förbehandlat med Gammeldags Trälut Ofärgad och slutbehandlat 
med Gammeldags Träsåpa Grå. Rengörs med Gammeldags Träsåpa Grå.



Furugolv förbehandlat med Gammeldags Trälut Vit och slutbehandlat 
med Osmo Hårdvaxolja 3062 ofärgad matt.

Furugolv förbehandlat med Gammeldags Trälut utan kalk, infärgat 
med grå Osmo Dekorvax och slutbehandlat med Osmo Hårdvaxolja 
3065 ofärgad halvmatt.





Gammeldags Trälut är en förbehand-
ling med rötter i svensk golvtradition.

Traditionellt skurgolvsutseende skapas 
genom slutbehandling med Gammel-
dags Träsåpa.

Ett vackert oljat utseende fås vid 
slutbehandling med golvolja från 
Timberex.

En slutbehandling med Osmo Hård-
vaxolja ger ett mer modernt utseende.
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De avbildade kulörerna och övriga bilder i denna broschyr är fotografier 
och endast vägledande. Det finns alltid risk för att färgavvikelser upp-
kommer vid tryckning av broschyrmaterial. Gör därför alltid en provyta 
innan hela den aktuella träytan behandlas.

För golv, paneler och möbler av trä

Osmo Hårdvaxolja Pigmenterad är idealisk för ytbehandling av massiva trägolv,  lamellparkett, OSB eller kork 

och passar även för paneler, möbler m m.

Transparent – pigmenterad – för inomhusbruk 

Sidenmatt 

Naturolje-/vaxbaserad – mikroporös 

Vattenavvisande och mycket slitstark

Åtgång

1 liter räcker till ca. 30 m2 vid 1 applicering.

Torktid

12-24 timmar i normala klimatförhållanden 20°C och Rf 50%. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet 

förlängs torktiden väsentligt.

Verktyg

Golv: Osmo Penselborste eller Osmo Mikrofiberroller 250 mm  

Tak, paneler, möbler mm: Osmo Pensel, Osmo Mikrofiberroller 100 mm eller Osmo Easy Pad luddfri trasa 

1. Förberedelser 

Ytan måste vara ren och torr (max. 20% fuktighetskvot). Rengör eller slipa försiktigt tidigare mikroporös 

ytbehandling, slipa bort gammal lack eller likande. Nytt obehandlat trägolv slipas alltid före behandling. Som 

avslutande papper rekommenderas normalt korn 100-150 (golv) och 180-240 (möbler/mindre ytor) beroende 

på träslag. Använd alltid skyddsmask vid slipning. Dammtorka/dammsug ytan fri från slipdamm innan be-

handling påbörjas. Mindre repor och hål kan repareras med Osmo Träspackel. Vid förekomst av springor bör 

spackel alltid användas.

Produkten är färdig att använda, spädes ej, omröres noga. Kulörerna kan blandas med varandra för att uppnå 

ytterligare kulörer/effekter och kan även blandas med Osmo Hårdvaxolja Originalet ofärgad för att få ljusare 

kulörer. 

Observera att det slutliga resultatet alltid påverkas av träets naturliga kulör och slipning. Gör alltid en 

provbehandling på en mindre yta, för att säkerställa ytstruktur, torktid, doft etc. det vill säga att önskat resultat 

kan uppnås, innan hela ytan behandlas. Om nödvändigt förläng torktiden mellan appliceringarna.

Infärgning av mörka exotiska träslag såsom Wenge, Merbau, Jatoba etc. rekommenderas ej. 

För ytbehandling används istället ofärgad Osmo 1101 Klarvax.

Osmo Penselborste
Osmo Mikrofiber 

roller

Osmo Easy Pad

inomhus 
inomhus 

inomhus 
inomhus

Hårdvaxolja Pigmenterad

STEG-FÖR-STEG INSTRUKTION
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Hårdvaxolja Pigmenterad

Osmo Pensel

För rengöring och underhåll av olje- eller såpabehand lade golv samt grundbehandling 

av lutbehandlade träytor. 

Kan även användas för miljövänlig rengöring av terrasser utomhus.  

Allmänt

Gammeldags Träsåpa är återfettande. 

Den ger extra skydd åt trä enligt gammal tradition och en behaglig träyta.  

Gammeldags Träsåpa finns ofärgad och med vitt pigment. 

Den vitpigmenterade passar speciellt bra till slutbehandling av golv som 

grundbehandlats med Gammeldags Trälut vit, men även för underhåll och rengöring av 

golv behandlade med Timberex vitpigmenterade oljor. 

Följ samma instruktioner som för ofärgad såpa.

Steg-för-steg instruktion, se andra sidan. 
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För inomhusbehandling av nyslipade trägolv, paneler eller möbler av furu, 

gran eller lärk. 

Allmänt

Ofärgad trälut bevarar träets ljushet och ger en viss patina. Pigmenterad trälut 

både bevarar ljusheten och färgar in träet. Som underlag för pigmenterade oljor 

ger trälut en djupare och klarare färg.

Pigmenterad trälut finns i ett antal grundkulörer, genom att blanda dem kan 

mängder av färgnyanser uppnås. De kan också spädas ut med ofärgad trälut för 

ett ljusare slutresultat, för starkare nyans stryk flera gånger (max 2ggr).

Att luta en yta är endast en förbehandling, varför ytan alltid också måste 

slutbehandlas. Till slutbehandling rekommenderas Timberex Heavy Duty UV eller 

annan opigmenterad/pigmenterad produkt ur Timberex sortiment, Gammeldags 

Träsåpa eller Gammeldags Träsåpa Vit. Slutbehandling kan även utföras med 

opigmenterad/pigmenterad produkt ur Osmos sortiment.

När yta förbehandlas med Gammeldags Trälut Svart krävs alltid slutbehandling 

med Timberex Heavy Duty UV. 

Steg-för-steg instruktion, se andra sidan. 
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White

Walnut Black 

Early American

Walnut Dark

Walnut Medium

Extra White

Driftwood

Black

Timberex Coloured 

Naturliga oljor med pigment

•  Timberex Coloured är en serie pigmenterade oljor tillverkade av 

naturliga hartser och oljor. De är snabbtorkande, tränger djupt ner i 

träet, fyller upp porerna och bildar en slitstark, vattenresistent yta.

•  Finns i många vackra kulörer som alla berikar och förskönar träet. 

Kulörerna kan blandas med varandra men även med de opigmenterade 

oljorna Natural och Heavy Duty UV för att uppnå ytterligare kulörer/

effekter.

•  Timberex Coloured är idealiskt för både offentliga och privata miljöer 

– golv, trappor, paneler, möbler m m.

•  Godkänd enligt EN 71-3, halkskyddsgrad R9, uppfyller kraven på 

VOC 2010.

Instruktioner, tips och råd hittar du på vår hemsida. 
Där finner du också våra återförsäljare och i deras 
butiker kan du inspireras, se färgprover m m.

Med produkterna i Gammeldags 
sortimentet blir variationen stor.


