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TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

FAXE Gulvsæbe 0290
Type:

FAXE Gulvsæbe fremstilles af lyse og rene vegetabilske olier og naturvoks. FAXE
Gulvsæbe hvid indeholder også hvide pigmenter.

Anvendelse:

FAXE Gulvsæbe hvid er specielt beregnet til efterbehandling og vedligeholdelse af
ludbehandlet træ på gulve, møbler, bordplader m.v., hvor man ønsker den
eftertragtede hvidskurede patina. FAXE Gulvsæbe hvid er også særdeles velegnet til
gammelt, ludbehandlet og ubehandlet træ, som trænger til at blive frisket op.
Ludbehandlet træ mættes effektivt med en fed opløsning af Faxe Gulvsæbe hvid og
vand.
FAXE Gulvsæbe natur er specielt udviklet til efterbehandling og vedligeholdelse af
ludbehandlet træ på gulve, møbler, bordplader m.m., men er også særdeles velegnet til
ubehandlet træ, klinker, kork m.m.. Ludbehandlet træ mættes effektivt med en fed
opløsning af FAXE Gulvsæbe natur og vand.

Egenskaber:

Produktet er specielt udviklet til hurtigt at mætte træets porer og give effektiv
beskyttelse mod væsker som f.eks. kaffe, rødvin m.m. FAXE Gulvsæbe natur giver
træet en lys, gylden overflade og FAXE gulvsæbe hvid giver træet en helt lys,
hvidskuret overflade. Begge er silkematte, vedligeholdelsesvenlige og helt naturlige.

Forbehandling:

* Dunken omrystes før brug.
* Opløs 1 liter FAXE Gulvsæbe i 5-10 liter vand.
* Med moppe eller gulvklud vaskes træet i længderetning med sæbevandet.
* Træet aftørres med opvredet moppe eller gulvklud.
* For at opnå den bedste beskyttelse gentages behandlingen inden ibrugtagning.
Industriel sæbebehandling af trægulv:
* Påfør 15-30 gram sæbe i en 10-20% opløsning, med mossgummi valse.
* Sæben fordeles og masseres med tallerken-børste (alternativt med beige eller rød
pad).
* Når resten af vandet er fordampet, fjernes evt. trærejsning med fladder.
* Behandlingen gentages op til 3 gange yderligere.
(Hvis garvesyren i træet reagerer med opløsningen, reduceres indholdet af sæbe i
opløsningen).

Systembeskrivelse:

VEDLIGEHOLDELSE / RENGØRING:
Den daglige vedligeholdelse og rengøring af træ, som er behandlet med FAXE Gulvsæbe, er blot støvsugning.
Når træet begynder at blive snavset, vaskes det nemt med FAXE Gulvsæbe, som beskrevet ovenfor. Dog
bruges 1 liter sæbe til 10-20 liter vand.
Lagring:

Frostfrit, køligt og tæt tillukket.

Holdbarhed:

60 måneder i uåbnet emballage.

Nuancer:

Natur og hvid.

Bemærkninger:

Meget snavset træ eller genstridige pletter vaskes først med FAXE Trærenser og
varmt vand i forholdet 1:40. Lad træet tørre 1-2 timer og mæt det derpå med FAXE
Gulvsæbe, som beskrevet ovenfor.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets
egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til
en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og
leveringsbetingelser.
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