


Miljøvennlig
Enkel å påføre
Tåler søl og slitasje

Tyrill Interiørolje
Ivaretar gulvet ditt

KASTANJE PÅ EIKEGULV

2 3

SKY PÅ VEGG

LYSNING AV GULNET VEGG MED TYRILL HVIT INTERIØROLJE

Vakkert utseende
Enkelt vedlikehold



Gir liv og glød til panel og tømmer
Fargesetting og beskyttelse i en operasjon

ett produkt - mange bruksområderTyrill Interiørolje
Ivaretar gulvet ditt

Silkematt finish
Allsidig fargevalg
Ingen skjolder
Sparer tid

FIOLGRÅ/NATUR 30/70 PÅ VEGG

En ren naturolje 
uten skadelige
tilsetningsstoffer

3 4

Gir et varig og 
vakkert resultat

HVIT VEGG OG SORT KØYESENG

SORT PÅ VEGG

FIOLGRÅ/NATUR 30/70 PÅ VEGG

Gir et rolig og fint utseende uten store 
fargevariasjoner mellom kvister og langved.

To-trinns behandling med 
Tyrill Interiørolje og Tyrill Interiørpasta



ett produkt - mange bruksområder
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Gir et rolig og fint utseende uten store 
fargevariasjoner mellom kvister og langved.

To-trinns behandling med 
Tyrill Interiørolje og Tyrill Interiørpasta

Fremgangsmåte:

1. Påfør et tynt strøk Tyrill Interiørolje Panelhvit 
på underlaget, bruk bred pensel, og tørk av over-
skytende olje med ei tørr bomullsfille. Du kan 
starte avtørkingen når som helst, alt fra 5 min. 
til en time etter at oljen er fåført. Resultatet blir 
det samme.

2. La Panelhvit olje tørke 
et døgn eller mer.

3. Påfør et tynt lag Tyrill Interiørpasta med  
pensel og tørk av overskytende pasta til det bare 
er fargen tilbake. Panelet/ Tømmeret skal ikke 
være blankt av pasta. Avtørkingen kan du starte 
med når som helst, alt fra 5 min. til 1 time etter 
at Interiørpastaen er påført.. Fargestyrken på- 
virkes litt av hvor mye du gnir av. Betrakt derfor 
hele veggen til slutt, og gå over med ei fille for å 
utjevne eventuelle forskjeller.

4. La panelet tørke et døgn eller to, og veggen 
er ferdig.

BILDET NEDENFOR VISER EN GULNET PANELVEGG BEHANDLET  
MED TYRILL INTERIØROLJE PANELHVIT OG DERETTER TYRILL  
INTERIØRPASTA I FARGEN SKY

5  STANDARDFARGER TYRILL INTERIØRPASTA
PANELHVIT SOM UNDERLAGSFARGE

NB! 
Brukte filler brennes 

eller legges i vann  
etter bruk pga.  

selvantenningsfare!

SKY TINDE HARMONI STRÅ GRÅFIOL



Fargestyrken påvirkes av treslag, overflatestruktur og eventuell tidligere behandling. For 
å være sikker på at fargevalget blir riktig, bør oljen prøves på det aktuelle underlaget.  
BE OM Å FÅ TILSENDT PRØVE.
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Fargekart    

HVIT

PANELHVIT

ANTIKKHVIT

NATUR

LØNN

EIK

KASTANJE

MAHOGNY

KIRSEBÆR

VARMGRÅ

RØKGRÅ

ANTIKKGRÅ

SORT

FIOLGRÅ

REKVED

NATTBLÅ

ANTIKKBRUN

ALDRINGSBRUN

Fargene kan blandes innbyrdes til nesten ubegrensede fargevariasjoner
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Informasjon/bruksanvisning
Tyrill Interiørolje er en løsemiddelfri olje for innvendig gulv, vegger, tak, bad,  
kjøkkeninnredning, møbler og annet interiør av ubehandlet eller syrelutet tre. 
Tyrill Interiørolje er basert på edel kaldpresset linolje fra frøene på linplanten og er 
et rent naturprodukt. Linoljen trenger godt inn i treverket og gir sammen med 
fargepigmentene en varig beskyttelse mot fuktighet og mekanisk slitasje, og du får 
en overflate i silkematt finish som er lett å holde ren. Oljen fås i flere farger, noe som 
betyr at du i én og samme behandling får både fargesetting, impregnering  og overflate-
behandling. Tyrill interiør erstatter dermed både interiørbeis og lakk. I motsetning til beis 
klarer du ikke å lage skjolder når du arbeider med Tyrill interiørolje. 
Forbruk: 10-12m² pr. liter 

Forbehandling
Ikke slip eller vask flekkvis før oljing, det vil kunne gi 
fargeforskjeller. Slipte eller vaskede felt gir kraftigere 
farge. Altså: Enten ingen sliping eller vasking, eller så 
hele flaten.

Vegger og tak
Påfør et tynt strøk med pensel og la oljen trekke inn 
ca ½ time. Tørk deretter av resterende olje med ei fille 
som brennes eller legges i vann etter bruk.

Benkeplater, kjøkkeninnredning og møbler
Påfør rikelig olje med pensel og la den trekke inn ca 1/2 
time. Pensle på mer olje der oljen har trekt inn. Gjenta 
dette til treverket er mettet. Tørk av overskytende olje 
og polér med ei bomullsfille som brennes eller legges i 
vann etter bruk.  

Etter ca ei uke etteroljes benkeplata/møbelet ved å  
tørke over med ei oljevåt fille. Tørk lett over med ei 
tørr fille til slutt og la lufte/tørke ca ett døgn før vanlig 
bruk. Brukte filler brennes eller legges i vann etter bruk.

Benkeplater kan med fordel vokses med Møretyri BiO-
voks for ekstra beskyttelse. Dette kan gjøres når oljen 
er herdet, det vil si etter 1 -2 uker.

Senere vedlikehold: Dersom benkeplata begynner å bli 
litt tørr, påføres litt olje som får trekke inn ca. 1/2 time.
Tørk av overskytende olje med ei tørr fille som brennes 
eller legges i vann etter bruk.

Gulv
Gulvet behandles i felt på ca 1 meters bredde i hele 
gulvets lengderetning, da unngår du å vasse i olje. 
Tøm olje på gulvet og fordel den utover med en bred 
pensel eller tapetkost. Ha på såpass mye olje at den 
flyter oppå treverket og la den trekke inn ca ½ time.

Dra resterende olje til neste felt med en nal, og fyll 
etter mer olje for å dekke hele feltet. Når hele gulvet er 
behandlet fjernes overflødig olje med ei tørr fille som 
brennes eller legges i vann etter bruk.

Etter ca et døgn kan gulvet taes i bruk, men unngå 
skitne sko de første ukene.

Etteroljing
Etter ca ei uke etteroljes gulvet ved å væte en klut 
med olje og dra over som ved vanlig gulvvask. (kluten 
skal være oljevåt hele tiden). Tørk deretter lett over 
med ei tørr fille, og gulvet er ferdig. Brukte filler bren-
nes eller legges i vann etter bruk. Obs! Unngå skitne 
sko de første ukene.

Vedlikehold
Vi anbefaler å bruke linoljesåpe fra Møretyri i vaske-
vannet. Dette både rengjør og vedlikeholder tre-
gulvet. Dersom det etter flere års bruk begynner å 
bli litt tørt eller slitt, kan det være aktuellt å etter- 
olje gulvet. Se punkt ”Etteroljing” ovenfor.

Advarsel! Fare for selvantenning.Brukte filler, svamper og  lignende brennes eller  legges i vann etter bruk.
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LINPLANTE MED FRØKAPSLER

Fargekart    


