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TEKNISK DATABLAD da

Produktnavn:

FAXE Oliepleje Mat 0280 08096

Type: FAXE Oliepleje er et vandbaseret rengørings- og plejemiddel til olierede overflader. 

FAXE Oliepleje indeholder milde, vaskeaktive stoffer og plejende voks.

Anvendelse: FAXE Oliepleje er specielt udviklet til olierede trægulve men kan også anvendes til kork 

og linoleum, uglaserede fliser og natursten.

Egenskaber: FAXE Oliepleje giver en mat, smuds- og vandafvisende overflade.

Tørstof: 17 % vægt 17 % volumen

Forbehandling: Støv og løst snavs fjernes med støvsugeren. Er træet meget snavset, vaskes først 

med FAXE Trærens. Skulle olieoverfladen være beskadiget, olieres denne først. 

Nyolierede overflader må tidligst behandles med Faxe Oliepleje efter 7 dage.

Påføring:

Metode Anbefalet viskositet Fortyndere

- --

Lammeuldssvaber for koncentreret påføring.

Rengøring: Moppe, klud eller lignende.

Tørring:

Tørretid: Lagtykkelse - tør film:

-Brugstør 1 time 20 °C

Systembeskrivelse:

Behandling ved den første pleje: 

FAXE Oliepleje omrystes inden brug.

• FAXE Oliepleje påføres ufortyndet i træets længderetning på den rengjorte overflade. Der arbejdes vådt-i-vådt 

. Undgå overlapninger. 

• Skal tørre i ca. 60 minutter.

• Beskyttes mod vand i 7 dage.

Behandling ved rengøring: 

• FAXE Oliepleje kommes i vandet:

  1 del FAXE Oliepleje i 20 dele vand. Ved stærk belastning samt ved behandling af mørke træsorter 1 del på 

8-10 dele vand.

• Der vaskes i træets længderetning.

• Overfladen skal tørre i 30-60 minutter.

Efterbehandling: 

Normalt rengøres træ med FAXE Oliepleje efter behov. Er træet meget snavset eller plettet fjernes FAXE 

Oliepleje med FAXE Trærens, hvorefter en ny forsegling med FAXE Oliepleje ufortyndet påføres.

Rækkeevne: Teoretisk: 50 m²/ltr.

Lagring: Frostfrit, køligt og tæt tillukket.

Holdbarhed: 12 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring: Værktøj renses med vand.

Bemærkninger: Indholdet kommes direkte i en spand og omrøres omhyggeligt under arbejdet. Såfremt 

der skal anvendes flere dunke til behandlingen, skal alt indhold blandes sammen før 

brug, for at sikre et ensartet resultat. Det anbefales altid at foretage en prøve, for test 

af overflade, vedhæftning og farvetone.
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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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