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TEKNISK DATABLAD da

Produktnavn:

FAXE Industriolie 0299

Type: Træolie på basis af vegetabilsk olie.

Anvendelse: FAXE Industriolie anvendes til ubehandlet eller ludbehandlet massivt træ.

Egenskaber: FAXE Industriolie mætter træet og gør det smudsafvisende.

Tørstof: 100 % vægt 100 % volumen

Forbehandling: Træet skal være slebet, rent og tørt. Snavs fjernes med FAXE Trærenser.

En forbehandling med FAXE Trærenser forbedrer kvaliteten af olieoverfladen og 

intensiverer farvevirkningen. Arbejdstemperatur min. 18°C.

Store arealer bearbejdes i sektioner af ca. 10-15 m².

Påføring:

Metode Anbefalet viskositet Fortyndere

Hvid Gummiskraber -Ufortyndet

Polerrondel hvid -Ufortyndet

Polermaskine -Ufortyndet

Olieabsorberende klude -Ufortyndet

FAXE Industriolie kan anvendes med håndkraft ved mindre arealer eller vha. maskiner ved større arealer.

Tørring:

Tørretid: Lagtykkelse - tør film:

-Kan belastes skånsomt 5 timer 20 °C

Systembeskrivelse:

Behandling:

• Olien påføres i et jævnt lag. Olien skal ligge blank og våd på træet i 10-20 min. Tørrer overfladen ud, tilføres 

mere olie. 

• Overskydende olie skrabes med hvid gummiskraber og tilsættes frisk olie og bruges til det næste areal.

• Den ”skrabede” overflade poleres med en polerskive og olierester tørres af med en olieabsorberende klud.

• For en perfekt finish efterpoleres overfladen med en polerrondel og lidt olie (5-10ml/m2)

• Efter nogle timer kan gangarealer beskyttes med gulvpap. Gulvet kan herefter nænsomt tages i brug. Indtil 

olien er fuldstændig gennemhærdet skal gulvet beskyttes mod vand.

Efterbehandling:

Støv og løst snavs fjernes med kost eller støvsugeren. Til rengøring anbefales FAXE Oliepleje eller FAXE 

Gulvsæbe. Til renovering rengøres overfladen med Faxe Trærenser og efterbehandles med Faxe Plejeolie eller 

en af Faxe´s Olier.

Rækkeevne: Teoretisk: 20 m²/ltr.

Lagring: Opbevares v/min. 5°C.

Holdbarhed: 24 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring: Maleværktøj kan rengøres med mineralsk terpentin.

Bemærkninger: Det anbefales altid at foretage en prøve, for test af overflade, vedhæftning og 

farvetone.

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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