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                          FAXE KLEUROLIE  
 
 

 
 
Productomschrijving 
Faxe Kleurolie is een product voor binnengebruik en geschikt voor parket en onbehandeld of 
geloogd massief hout. Kleurolie beschermt en kleurt het hout met één behandeling. De olie maakt 
het hout vuilafstotend en beschermt het tegen krassen. Faxe Kleur Olie droogt snel en is ook 
geschikt voor professioneel gebruik. Dit product kan zowel met de hand (kleine oppervlakken) als 
met ene machine (grote oppervlakken) worden aangebracht. Deze olie bestaat uit 9 kleuren. 
 
Benodigdheden: 

1. Olieroller 
2. Verfemmer 
3. Rubberen wisser 
4. Groene masseerpad 
5. Witte polierpad 
6. Passende padhouder of boenmachine 
7. Olieabsorberende doekjes of vilten pads  

 
Gebruiksaanwijzing: 

1. Het hout dient fijn geschuurd, schoon, vetvrij en droog te zijn. Als het te behandelen 
oppervlak van te voren met Faxe Intensiefreiniger wordt schoongemaakt, wordt de kwaliteit 
van het geoliede oppervlak beter en krijgt het hout een intensievere kleur. 
Verwerkingstemperatuur minimum 18°C. Grote oppervlakken in gedeelten van ca.15m² 
behandelen. 

2. De olie voor en gedurende gebruik roeren. Meerdere potten met dezelfde olie 
samenvoegen en omroeren. 

3. De olie gelijkmatig uitstrijken en ca. 15 minuten nat glanzend laten intrekken. Breng meer 
olie aan als nog droge plekken zichtbaar zijn. Sterk absorberend hout eventueel meermaals 
oliën.  

4. De oppervlakte polieren met een masseerpad en met absorberende doekjes of vilten pad 
droogwrijven.  

5. Om een perfecte afwerking te verkrijgen, kan de vloer de volgende dag met een polijstpad 
en een beetje olie glad worden gemaakt (5-10ml/m²) 

6. Na enkele uren kan de vloer worden betreden als deze met doeken of golfkarton is bedekt. 
De vloer mag niet in aanraking komen met water totdat de olie helemaal is uitgehard. 

 
Onderhoud en reiniging:  
Verwijder los stof en vuil met een borstel of stofzuiger. Om de vloer te reinigen, adviseren wij Faxe 
Vloerzeep of Faxe Objectzeep of Faxe Intensieve Verzorging aan. Voor extra kleur enb glans 
adviseren we Faxe Actieve verzorging aan. 
 
Technische details: 
Verbruik:  Ca. 50-120 ml/m² 
Verpakking: 1l en 2,5l 
Opslag:  +5°C 
Shelf Life:  Ongeopend 5 jaren 
Droogtijd:  ca. 5 uur bij 20°C, na 7 dagen volledig uitgehard. 
Reiniging: Materiaal met Faxe Olieverdunner reinigen 
  
Omschrijving: 
Plantaardige oliën, Isoparafine, Houtolie, droogstoffen, minerale pigmenten (5 – 25%). 
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!BUITEN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN!  
Herhaald gebruik kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Niet inslikken.  
Damp/Spuitnevel niet inademen. 
Niet in het riool ledigen. 
 De potten en het gebruikte materiaal naar een afvalcontainerpark brengen. 
 Zelfontbrandingsgevaar: Oliedoordrenkte doeken, etc. kunnen uit zichzelf ontbranden. Deze 
doeken etc. in water dompelen of in een gesloten container bewaren en verwijderen. 
  
 


