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                          Technische Fiche 
             Faxe Universele Loog 

 
 
 
 

Productbeschrijving: 
Faxe Universele Loog is ontwikkeld om het verdonkeringsproces van alle houtsoorten te stoppen en 
voorziet een lichte witte schijn aan het oppervlak, terwijl de structuur van het hout zichtbaar blijft.  
 
Toepassing: 
Faxe Universele Loog wordt gebruikt voor nieuw onbehandeld of nieuw geschuurd hout zoals vloeren, 
wandpanelen, werkbladen, deuren en meubels. Overal waar het lichte kleur van het hout behouden 
moet worden. Faxe Universele Loog kan gebruikt worden op den, lariks, douglas, eik, esdoorn, noten en 
vele andere. De schaal van kleur hangt van de houtsoort af. Het is aanbevolen om een test te doen vóór 
applicatie. 
 
Benodigdheden: 

1. Zuurbestendige borstel of rol. 
2. Bril en handschoenen 

 
Gebruiksaanwijzing:  
1. Het hout moet proper en droog zijn. Vuile oppervlakken moeten grondig gereinigd worden met Faxe 

Intensiefreiniger. 
2. Schudt de bus vóór en tijdens gebruik. 
3. De loog is gemakkelijk aan te brengen met een loogbestendige borstel of rol. 
4. Breng de loog gelijkmatig aan in de richting van de nerven. Men mag overlappen zolang het hout 

nog vochtig is. Gebruik de nodige beschermende handschoenen en bril tijdens applicatie. 
5. Wanneer het hout droog is, kan het zijn dat het hout nog een behandeling van loog nodig heeft. Dit 

zal het lichtste resultaat en de beste bescherming tegen verdonkering geven. 
6. Vloeren planken, meubels, werkbladen etc. moeten een nabehandeling krijgen om het effectief te 

beschermen tegen vuil en vloeistoffen.  
 
Nabehandeling:  
Wanneer het hout droog is, is het aanbevolen om het hout een nabehandeling te geven met een van 
Faxe’s houtoliën of vloerzepen. Oliebehandeling heeft het hout een duurzame en resistente 
bescherming tegen vuil en vlekken. Indien u een natuurlijke lichte of witgekalkt resultaat wilt, gebruikt u 
Faxe Prestige Olie Wit of Faxe Houtolie Wit. Indien u een gouden resultaat wilt, kiest u voor Faxe 
Prestige Olie Naturel of Faxe Houtolie Naturel. Als u een kleur verkiest kan u uit de negen kleren van 
Faxe Kleuroliën kiezen. 
Een zeepbehandeling is aanbevolen waar een mooie, zijdematte en natuurlijke finish gewenst is. Faxe 
Vloerzeep Wit en Faxe Objectzeep Wit heeft het hout een licht, witgekalkt resultaat. Faxe Vloerzeep 
Naturel en Faxe Objectzeep Naturel heeft het hout een natuurlijk gouden resultaat. 
 
Tips!  
Een houten vloer moet zacht van kleur, mooi en sterk zijn. Om de houtstructuur die versterkt bij het 
aanbrengen van loog te vermijden, moet het hout gereinigd zijn met Faxe Intensiefreiniger en water 
(1:40) vóór de loog behandeling. Wanneer het hout droog is, schuur het oppervlak met fijn schuurpapier 
– korrel 120 of een schuurgaas. Het hout is klaar voor een loog behandeling. 
  
Technische gegevens: 
Verbruik:      Ca. 8-12  m2/l  
Verpakking: 1l – 2,5l – 5l 
Opslag:   +5-30°C 
Bewaartijd:   Ongeopend 5 jaar 
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Droogtijd:   ca. 5 uur bij 20°C. 
pH-waarde:  9 
 
Materiaal moet gereinigd worden met water. 
Vermijdt contact met huid en ogen. Gebruik de nodige beschermende handschoenen tijden applicatie. 
!BUITEN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN!  


