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TEKNISK DATABLAD da

Produktnavn:

Faxe Business Oil

Type: Olie på basis af vegetabilske olier og pigment.

Anvendelse: Business Oil anvendes på alt ubehandlet og ludbehandlet løv- og nåletræ, hvor man 

ønsker at tilføre træet en dyb gylden lød med naturolie eller en smuk hvidskuret 

overflade med hvid olie.

Egenskaber: Faxe Business Oil er særdeles hurtigtørrende og anvendes derfor fortrinsvis af 

professionelle, der er vant til oliebehandling. Produktet anvendes, når der stilles krav 

om hurtig ibrugtagning af den olierede overflade. Business Oil giver en meget stærk og 

robust overflade.

Tørstof: 63 % vægt 59 % volumen

Forbehandling: Rengør først grundigt med Faxe Trærenser og vand. Herefter skal træet tørre helt - ca. 

5 timer ved 20°C. Hvis træet har rejst sig, foretages en let slibning.

1. Produktet rystes/omrøres både før og under brug.

2. Med polermaskinen fordeles olien i et tyndt lag og arbejdes ned i træet med en hvid 

polerskive.

3. Lad olien ligge og trække i 5-15 minutter.

4. Når olien er trængt ned, poleres gulvet med en tør gulvklud under den hvide 

polerskive. Gentag poleringen med tørre gulvklude, til overfladen er tør og har en flot 

finish.

Påføring:

Metode Anbefalet viskositet Fortyndere

Polermaskine -Ufortyndet

Tørring:

Tørretid: Lagtykkelse - tør film:

Berøringstør 4-6 timer  °C

Systembeskrivelse:

1x Faxe Trærenser eller 1x Faxe Lud Original for at "åbne" overfladen for modtagelse af olie.

Evt. trærejsning fjernes ved en finslibning med sandpapir eller net korn 120.

1x Faxe Business Oil

Evt. efterbehandling efter 1 døgns tørring med et meget tyndt lag Business Oil, påført manuelt eller med 

polermaskine.

RENGØRING/VEDLIGEHOLDELSE:

Foretages med et af følgende produkter:

A. Faxe Gulvsæbe, som har stor vaskekraft og mætter overfladen uden at danne film.

B. Faxe Oliepleje, som giver en beskyttende og væskeafvisende film på træets overflade, der gør gulvet enkelt 

og let at holde.

Rækkeevne: Teoretisk: 8 m²/ltr.

Lagring: Frostfrit, køligt og tæt tillukket.

Holdbarhed: 12 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring: Maleværktøj kan rengøres med mineralsk terpentin.

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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