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Trægulve:
Kan jeg ludbehandle et gammelt gulv?
Ja, det kan du. Blot skal gulvet afslibes, da lud kun kan påføres nye eller afslebne gulve.

Mit fyrretræsgulv bliver grønligt, når jeg ludbehandler det?
Det kan i visse tilfælde være nødvendigt at give flere gange lud, for at neutralisere garvesyren i
træet. Flere påføringer med lud, vil få den grønlige farve til at forsvinde.

Kan jeg lakere ovenpå Lud?
Det anbefales kun at lakere ovenpå FAXE Hvid Lud.

Mit ny olierede gulv vil ikke tørre og er delvist blankt?
Overfladen er ikke poleret godt nok af. Olien skal ligge nede i træet og ikke på toppen, hvor det
vil have svært at tørre og lægge sig som en lak.

Hvornår må jeg bruge mit olierede gulv?
Vi foreskriver at gulvet må fuldt ud belastes efter 7 døgn. Man kan forinden bruge gulvet
nænsomt, men uden brug af vand.

Kan jeg lakere ovenpå mit olierede gulv?
Ja, blot afrens grundigt med FAXE Trærenser og lad tørre. Sørg for at overfladen er pæn og
ensartet, da der ellers skal en afslibning til.

Jeg har spildt kaffe på mit gulv, der har efterladt pletter. Hvordan får jeg det væk?
Giv pletterne et par sprøjt med FAXE Pletfjerner og lad virke 5-10 min.Bliv ved til pletten er væk.
Efterbehandl med FAXE Gulvsæbe eller FAXE Oliepleje.

Kan jeg plette mit gulv med FAXE Hvid Lud hvis jeg har nogle steder, der efter
første påføring, er lidt skjoldede?
Ja, det kan du godt,men det vil blive meget svært at få det til at se ensartet ud i overfladen.

Kan jeg nøjes med at give mit gulv lud?
Nej, man skal altid efterbehandle med olie eller sæbe.

Kan jeg oliere mine gulve med hånden?
Nej, til store overflader skal man bruge en polermaskine til at polere olien ned i gulvet med.

Kan alle slags lud bruges på Douglas Træ?
Ikke alle slags lud kan bruges på Douglas. Kun Faxe Hvid Lud kan anvendes, da den er mere
PH neutral og på den måde ikke misfarver træet.
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Hvad er forskel på FAXE Træolie og FAXE Prestige Olie?
FAXE Prestige Olie er en drøj, mættende olie med stort olieindhold. Modsat er FAXE Træolie
mere lind og indeholder opløsningsmidler.

Jeg er kommet til at bruge en Nåletræslud på mit løvtræsgulv - Mit gulv er
misfarvet. Hvad gør jeg?
Påfør FAXE Løvtræslud og overfladen vil arbejde sig tilbage i retning af udgangsnuancen.
Gentag påføringen indtil ønsket resultat.

Kan jeg bruge gulvsæbe oven på mit oliebehandlede gulv?
Ja det kan man godt blot vil olien over tid blive vasket ud af træet. Det bedste vil være at bruge
oliepleje til olie behandlet gulv.

Hvornår skal man behandle med sæbe og hvornår skal man behandle med olie?
Sæbe bruges på mindre trafikerede gulve. Olie på mere trafikerede gulve.

Kan jeg lakere ovenpå mit sæbebehandlede gulv?
Ja, men ikke direkte. Det kræver gentagne vask med Fax Trærenser. Herefter skal træet tørre,
hvorefter det kan lakeres. En forudsætning, er dog at overfladen er pæn og ensartet og ikke
bærer præg af slitage.

Møbler & bordplader:
Min gamle skænk er blevet gullig, snavset og grim og umulig at slibe ned.
Hvordan kan jeg få den pæn?
Skænken kan afbleges med Faxe Blegemiddel, som ved hver behandling vil lysne træet en
nuance. Efter ønsket blegning, kan en efterbehandling med sæbe, olie eller lak iværksættes.

Kan Combi color blandes i Golak?
Nej det anbefaler vi ikke!

Kan jeg få mit fyrretræsbord til at ligne mahogni?
Ja. Fyrretræet skal være nyt eller nyt afslebet.Herefter påføres FAXE Lud Naturel og lad tørre.
Ibland FAXE Combicolor Mahogni i FAXE Prestige Olie Natur og iværksæt en oliering.
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Lofter:
Kan jeg bruge FAXE Panellud Hvid på et lakeret loft?
Ja, det kan du. Blot afvask grundigt med FAXE Trærenser tilsat 5 % salmiakspiritus. Vask
herefter flere gange indtil overfladen er ren. Herefter behandles med FAXE Panellud Hvid.

Findes FAXE Panellud Hvid i flere farvetoner?
Nej, den er forholdsmæssig hvid og hvis det ønskes kan der påføres flere lag.

Kan jeg blot påføre FAXE Panellud Hvid, direkte på mit gullige loft?
Nej, vi anbefaler at loftet afvaskes med FAXE Trærenser gentagne gange indtil vaskevandet er
nogenlunde klart. Herved renser man i bund for nikotin, mados, m.m.

Kan man bruge Panellud Hvid på laminede overflader?
Nej, som udgangspunkt ikke. Dog kan det forsøges at afvaske med FAXE Trærenser tilsat 5%
Salmiakspiritus. Efter endt tørring påføres, som prøve FAXE Panellud Hvid, på et mindre synligt
sted.

Lakering af trægulve:
Kan jeg lakere ovenpå Lud?
Det anbefales kun at lakere ovenpå Faxe Hvid Lud.

Kan jeg lakere ovenpå mit olierede gulv?
Ja, blot afrens grundigt med Faxe Trærenser og lad tørre. Sørg for at overfladen er pæn
og ensartet, da der ellers skal en afslibning til.
Kan jeg lakere ovenpå mit sæbebehandlede gulv?
Ja, men ikke direkte. Det kræver gentagne vask med Faxe Trærenser. Herefter skal
træet tørre, hvorefter det kan lakeres. En forudsætning, er dog at overfladen er pæn og
ensartet og ikke bærer præg af slitage.

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S
Terrasser og havemøbler:
Mine helt nye teak havemøbler, har kort tid efter oliering fået sorte pletter?
Det anbefales altid at rense i FAXE Trærenser Udendørs, inden oliebehandling, da der selv på
nye møbler kan sidde snavs m.m. i porerne.

Mit havebord ligner en lakeret flade efter oliering?
Det er vigtigt at polere overfladen helt tør med klude, da olien vil tørre på overfladen.

Kan jeg bruge den samme træolie ude som inde?
Til udendørs brug skal man bruge en olie indeholdende aktive stoffer der hindre
overfladebegroninger, og disse produkter skal man ikke bruge indendørs.

Mine helt nye olierede havemøbler/mit olierede terrassegulv krakelere/skaller i
overfladen?
Det kunne tyde på, at der er påført en lak eller træbeskyttelse, der danner film. Det anbefales at
slibe overflade, hvorefter en oliering med FAXE Ædeltræsolie/FAXE Terrasseolie kan
gennemføres.

