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TEKNISK DATABLAD da

Produktnavn:

FAXE Hard Wax Oil 0254

Type: Mat og hurtigtørrende gulvolie på basis af forædlede vegetabilske olier og naturligt 

voks.

Anvendelse: FAXE Hard Wax Oil anvendes til nybehandling eller renovering af træoverflader, der 

tidligere er blevet behandlet med Hard Wax Olie. Kan anvendes på alle træsorter.

Egenskaber: Olien trænger ind i træet, mens voksen ligger som pleje i overfladen. Overfladen 

efterlades glat og særdeles afvisende. FAXE Hard Wax Oil efterlader en stærk og 

fleksibel overflade.

Tørstof: 60 % vægt 52 % volumen

Forbehandling: Afrens overfladen med FAXE Trærens og lad træet tørre 4-8 timer før FAXE Hard Wax 

Oil påføres ved min. 18°C. Tidligere Hard Wax Olierede overflader skal slibes, først 

med groft sandpapir og afslutningsvis med P100-120. Før påføring, støvsuges 

overfladen fri for støv.

Påføring:

Metode Anbefalet viskositet Fortyndere

Pensel -Ufortyndet

Rulle -Ufortyndet

Ved rullepåføring kan produktet evt. fortyndes med 10 % Mineralsk Terpentin.

Tørring:

Tørretid: Lagtykkelse - tør film:

-Berøringstør 2-3 timer 20 °C

-Kan overlakeres efter 5-6 timer 20 °C

Systembeskrivelse:

Behandling:

• FAXE Hard Wax Oil påføres træet i et jævnt tyndt lag i træets længderetning, med en glat rulle eller en bred 

pensel. Udjævn for at undgå søer og spild.

• Efter påføring og tørring af det første lag, skal gulvet slibes for at fjerne trærejsning og vokspletter.

• Slibning af overfladen kan først ske efter 6 timers tørring ved ved 20°C.

• Efter tørring og slibning, gentages behandlingen, som ovenfor.

Vedligeholdelse:

Det anbefales at vaske overfladen jævnligt med FAXE Oliepleje i brugsopløsning 1:20 i varmt vand.

Rækkeevne: Teoretisk: 13 m²/ltr.

Lagring: Frostfrit, køligt og tæt tillukket.

Holdbarhed: 12 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring: Påføringsmaskiner kan rengøres med Faxe Maskinrens.

VOC forklaring: Mærkning på produktet: 2004/42/IIA(X)(YY)ZZZ   Nummeret på EU-direktiv: 2004/42/

Nummeret på bilaget i regelsættet: IIA

Underkategorien som produktet tilhører:(X)

EU-grænse for VOC indhold i g/l år 2010:(YY)

Det maksimale indhold af VOC i det konkrete produkt  g/l i blanding klar til brug : ZZZ

For oplysninger om indholdet af VOC i produktet, se mærkningen på etiketten.

Bemærkninger: Behandlede overflader kan tages i brug efter få timer. Gangarealer kan afdækkes 

luftigt den 1. dag med gulvpap. De første 7 dage må overfladen ikke vaskes, og 

overfladen skal beskyttes mod vand.
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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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