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TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

FAXE Prestige Olie 0278
Type:

FAXE Prestigeolie er en eksklusiv og effektiv olie med et højt indhold af forædlede
planteolier.

Anvendelse:

På alt ubehandlet og ludbehandlet løv- og nåletræ, hvor man ønsker at tilføre træet en
dyb, gylden lød (NATUR) eller en smuk, hvidskuret overflade (HVID), som er yderst
holdbar, og hvor den naturlige struktur bevares og fremhæves.

Egenskaber:

Eksklusiv oliering af ubehandlet og ludbehandlet træ. Olien forener skønhed med en
usædvanlig slidstyrke, som gør træet nemt at pleje, og giver det en smuk, naturlig
overflade.

Tørstof:

86 % vægt

Forbehandling:

Manuel påføring:
1. Rengør først grundigt med FAXE Trærens og varmt vand. Herefter skal træet tørre
helt. Tørretid ca. 5 timer v/20°C.
2. Ryst dunken grundigt før og under brug.
3. Med skuresvamp eller gummiskraber fordeles en passende mængde olie over 3-5
m² i et jævnt lag.
4. Olien skal ligge blank og våd på træet i 5-15 min. Tørrer fladen ud, tilføres mere olie.
5. Overskydende olie skrabes med gummiskraber videre til næste etape, samtidig med
at der efter behov tilføres mere olie.
6. Hver etape tørres grundigt af med rene, tørre bomuldsklude, så der ikke er
overflødig olie på træet.
7. Olien skal nu hærde i ca. 7 dage. Gulvet kan anvendes efter 8 timer, men i
hærdetiden er det vigtigt, at overfladen ikke bliver fugtig eller snavset.

83 % volumen

Maskinel påføring:
1. Følg pkt. 1-2 ovenfor.
2. Fordel olien på ca. 10 m² i et tyndt lag og arbejd den ned i træet med en hvid skive
under polermaskinen.
3. Lad olien ligge og trække i 5-15 min., mens næste etape olieres.
4. Når olien er trængt ned, poleres gulvet med en tør gulvklud under den hvide skive.
5. Gentag poleringen med tørre gulvklude, til overfladen er tør og har en god finish.
Tørring:

Brugstør
Gennemhærdet

Tørretid:
8 timer 20 °C
7 døgn 20 °C

Lagtykkelse - tør film:
-

Systembeskrivelse:

Vedligeholdelse/Rengøring:
Den daglige vedligeholdelse og rengøring af træ, som er behandlet med FAXE Prestigeolie, er blot støvsugning.
Når træet tager imod snavs, er det nemt at rengøre med FAXE Gulvsæbe, der giver træet en silkemat overflade,
eller FAXE Oliepleje som giver træet glansfuld dybde.
Ønskes en lettere opfriskende oliering anvendes FAXE Plejeolie, mens ved kraftig slitage renses med FAXE
Trærens og renoveres med FAXE Prestigeolie.
Rækkeevne:

Teoretisk:

15 m²/ltr.

Lagring:

Opbevares v/min. 5°C.

Holdbarhed:

24 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring:

Værktøj rengøres i Mineralsk Terpentin.
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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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