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Technische Fiche 

FAXE PANEELLOOG WIT 
 

Productomschrijving: 
Faxe Paneelloog Wit is een watergedragen, milde loog die effectief het hout beschermt 
tegen het verdonkeringsproces door het neutraliseren van de looizuren. Faxe Paneelloog Wit 
heeft een ingebouwde UV-filter en antioxi agenten. Het bevat tevens natuurlijke oliën en 
wassen die het oppervlak verzadigen en afsluiten voor gemakkelijk onderhoud. 
 
Toepassing: 
Voor binnenhoutwerk zoals houten wandpanelen en plafonds en voor alle onbehandelde 
dennenhout waar een licht natuurlijk oppervlak nodig is. Faxe Paneelloog Wit kan gebruikt 
worden om verdonkerd hout op te frissen en laat een mooie whitewashed resultaat 
na. Paneelloog Wit kan ook gebruikt worden op voordien verniste oppervlakken. Doe een 
test voor de applicatie. 
 
Benodigdheden: 

1. Borstel of spons 
2. Verfemmer 

 
Gebruiksaanwijzing: 

1. Hout moet proper en droog zijn. Reinig eerst met Faxe Intensiefreiniger indien het 
hout vuil is. Voordien verniste oppervlakken moeten eerst gereinigd worden met Faxe 
Intensiefreiniger verdund in warm water 1:40 met 5-10% ammoniak aan toegevoegd.  

2. Schud de bus grondig.  
3. Faxe Paneelloog Wit is gemakkelijk aan te brengen met een borstel of een spons in 

gelijkmatige lagen in de lengte van de poriën.  
4. Vermijd overlappingen of werk ze weg. 
5. Indien een wittere afwerking nodig is, breng dan nog een laag aan, nadat de eerste 

laag droog is na ongeveer 5 uren bij 20°C.  
NB: Aanbreng met een borstel laat een meer whitewashed finish na dan het product 
aanbrengen met een spons. 
 
Nabehandeling: 
Faxe Paneelloog Wit bevat olie en was, waardoor het hout onmiddellijk water en 
vuilbestendig is. Hierdoor is het gemakkelijk te onderhouden zonder verdere nabehandeling. 
 
Reiniging en onderhoud: 
Indien oppervlakken vuil worden, reinigt u met Faxe Olieverzorging Wit of Faxe Zeep Wit.  
Het is mogelijk om andere kleurtonen te bekomen door het toevoegen van Faxe Combicolor 
of door gebruik te maken van Faxe Kleurolie. 
 
Technische kenmerken: 
 Verbruik:  Ca 10-15m²/l 
 Verpakking:   1l – 2,5l 
 Opslag:  +5°-30°C 
 Houdbaarheid: Ongeopend 2 jaar 
 Droogtijd:  Ca 5 uur bij 20°C 
 pH-waarde:  9-10 
 Reinigen materiaal: Water 
 
Vermijdt contact met huid en ogen. Gebruik de nodige beschermende handschoenen tijdens 
aanbreng. 
!BUITEN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN!  


