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               Technische Fiche      

    FAXE ACTIEVE VERZORGING 
 

 
 
 
Productomschrijving:  
Faxe Actieve Verzorging bevat geen reinigings- of oplosmiddelen. Het is geschikt voor geolied 
hout of hout met open poriën dat een andere behandelingsmethode heeft ondergaan en waaraan 
hoge eisen worden gesteld met betrekking tot kleur en glans Het is geschikt voor natuurlijke, 
geoliede houten vloeren, kurk, linoleum, ongeglazuurde tegels en natuursteen. Faxe Actieve 
Verzorging voorziet het hout van een glanzende, vuil- en waterafstotende, gemakkelijk te 
onderhouden beschermlaag. Faxe Actieve Verzorging bevat milde, wasactieve stoffen en 
verzorgende was. 
 
Benodigdheden: 

1. Emmer 
2. Mop of katoenen doek 
3. Vachtroller 

 
Gebruiksaanwijzing: 
1. Zuig stof en vuil op voordat u met de werkzaamheden begint. Verwijder resten van eerder 
gebruikte onderhoudsmiddelen en sterke verontreinigingen met Faxe Intensiefreiniger voordat u 
met de eerste behandeling begint. Behandel beschadigingen van de geoliede toplaag eerst met 
olie en laat ze vervolgens drogen. Wacht tenminste 7 dagen voordat u recente geoliede 
oppervlakken behandelt.  
2. Schud bus voor gebruik en tijdens gebruik regelmatig omroeren. Meerdere verpakkingen van 
hetzelfde product met elkaar vermengen. 
3. Faxe Actieve Verzorging onverdund met de vachtroller op het schone hout aanbrengen en in de 
richting van de houtnerf uitwrijven. Nat-in-nat werken en niet over reeds gedroogde oppervlakken 
heengaan. 
4. 1 uur laten drogen. 
5. De eerste dagen mag het behandelde hout niet met water in aanraking komen. 
 
Onderhoud en reiniging: 
Faxe Actieve Verzorging wordt aan het dweilwater toegevoegd: 1 deel Faxe Actieve Verzorging op 
20 delen water. Bij veelvuldig gebruik en bij donkere houtsoorten 1 deel op 10 delen water. De 
natte mop in de richting van de houtnerf bewegen en verontreinigingen verwijderen. 30-60 minuten 
laten drogen. 
 
Specificaties: 
 Verbruik:  Ca. 50 - 100 m2/l 
 Verpakking: 1l – 2,5l – 5l 
 Opslag:  +5°C 
 Droogtijd:  Ca. 1-2 uren bij 20°C. 
 Reiniging: Gereedschap reinigen met water. 
 
Omschrijving: 
Water, was op basis van acryl-, bijen- en palmwas, tenside. 
 
Hou buiten bereik van kinderen. 
 


