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TEKNISK DATABLAD da

Produktnavn:

FAXE Stenolie 0232

Type: Stenolie på basis af forædlede planteolier og isoparraffin.

Anvendelse: FAXE Stenolie anvendes til pleje og vedligeholdelse af ubehandlede stenoverflader 

med åbne strukturer. Olien kan bruges både inden- og udendørs.

Egenskaber: Olien giver stenoverfladen en stærk vand- og smudsafvisende overflade. Stenolien 

fremhæver den naturlige farve og struktur i overfladen.

Tørstof: 46 % vægt 38 % volumen

Forbehandling: Overfladen afrenses med FAXE Stenvask. Overfladen skal være helt tør

og frit for snavs og fedt før påføring af Stenolie.

Påføring:

Metode Anbefalet viskositet Fortyndere

Fnugfri klud Ufortyndet

Pensel Ufortyndet

Rulle Ufortyndet

Tørring:

Tørretid: Lagtykkelse - tør film:

-Brugstør 6 timer 20 °C

Systembeskrivelse:

Arbejdsvejledning:

• Dunken rystes grundigt før og under brug. Fordel en passende mængde

af olie i et jævnt og tyndt lag med en malerrulle, pensel eller klud.

Fortsæt behandlingen indtil overfladen virker mættet og fremtræder

ensartet.

• Lad olien suge ca. 5-10 minutter. Påfør derefter mere olie, hvis der opstår

tørre områder.

• Tør den behandlede overflade af med en tør, fnugfri klud. Husk at

overfladen ikke må virke fugtig, og der må ikke være overskydende

olie tilbage på overfladen.

• Efter 6 timer er overfladen klar til brug.

• Ønskes der en blank og ekstra slidstærk overflade, kan den finpoleres

med en mindre mængde olie. Olien poleres omhyggeligt ind i overfladen

med en hvid skrubbe.

Vedligeholdelse/Rengøring:

Vedligeholdelse af overfladen kan foretages med FAXE Stenolie efter

behov.

Rækkeevne: Teoretisk: 20 m²/ltr.

Lagring: Frostfrit, køligt og tæt tillukket.

Holdbarhed: 24 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring: Værktøj rengøres i Mineralsk Terpentin.

Bemærkninger: Oliebehandlingen må kun udføres i tørvejr. Undgå direkte sollys og stærk varme.

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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