Technische Fiche
FAXE PRESTIGE OLIE
Productbeschrijving:
Faxe Prestige Olie is een exclusieve en duurzame olie die een hoge inhoud van gezuiverde natuurlijke
plantaardige oliën bezit. Faxe Prestige Olie verenigt schoonheid met ongewone sterkte en
duurzaamheid. Dit maakt het mogelijk om het hout gemakkelijk te onderhouden met een mooie
natuurlijke finish. Faxe Prestige Olie heeft het hoog gewaardeerde Indoor Climate Certificaat van het
Deense Instituut voor technologie verkregen.
Gebruiksaanwijzing:
Gebruik voor alle nieuw, onbehandelt en met loog behandeld hard en zacht hout. Indien men een diep
gouden schijn wenst, kiest men Faxe Prestige Olie Naturel. Indien men een witte lichte schijn wenst,
kiest men voor Faxe Prestige Olie Wit.
De behandeling is extreem duurzaam en het behoudt de natuurlijke structuur van het hout.
Benodigdheden MANUELE applicatie:
1. Verfemmer
2. Rol
3. Witte katoenen stofvrije doek
MANUELE Applicatie:
1. Eerst grondig reinigen met Faxe Intensiefreiniger en water (1:40) of op vers geschuurd hout max.
korrel 100. Laat het hout volledig drogen. Droogtijd +/- 5 uur bij 20°C.
2. Schudt olie bidon vóór en tijdens de applicatie.
3. Verspreidt een voldoende hoeveelheid olie op ongeveer 3-5 m² in een gelijkmatige laag met een rol.
4. Laat de olie glanzend en nat op het oppervlak voor een 15-tal min. Indien er droge plekken
verschijnen, voeg wat meer olie toe.
5. Alle olieoverschot op het oppervlak na 5-15 min., wordt verplaatst naar de volgende sectie hout, terwijl
de benodigde olie toegevoegd wordt op deze nieuwe sectie.
6. Elke sectie wordt schoon en droog gemaakt na 5-15 min. met droge, witte katoenen vodden, zodat er
geen olieoverschot overblijft op het oppervlak. Het oppervlak moet een droog uitzicht hebben.
7. De olie moet nu 7 dagen uitharden. Vloeren kunnen na 8 uur gebruikt worden, indien bedekt met
golfkarton, maar het is belangrijk dat oppervlak niet vuil of nat wordt tijdens verhardingsproces.
Benodigdheden MACHINALE applicatie:
1. Verfemmer
2. Witte pad
3. Witte katoenen stofvrije doek
MACHINALE Applicatie:
1. & 2. Volg punt 1 & 2 hierboven.
3. Met een poliermachine verspreidt men een gelijkmatige laag van olie op ongeveer 10m²
gebruikmakend van een witte pad.
4. Laat de olie de vloer verzadigen voor 5-15 min., terwijl verspreidt men de olie op de volgende sectie
van de vloer.
5. Wanneer de olie in het hout geabsorbeerd is (max. 15 min.), poliert u de vloer met een witte pad.
6. Nadien met een schone droge doek het oppervlak van de vloer polishen tot het droog is.
7. Volg punt 7 hierboven.
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Tips!
Is de vloer onbehandeld (geen loog behandeling) was de houten planken met Faxe Intensiefreiniger en
water (1:40). Hierdoor is het oppervlak open, zodat er meer olie kan geabsorbeerd worden.
Indien het hout is opgeruwd door het water, schuur het met fijn schuurpapier of een schuurgaas van 120.
Het resultaat zal gladder zijn. De olie blijft langer en het laat een sterker en meer duurzaam oppervlak
achter.
Tips!
Een nog meer verzadigd resultaat kan bekomen worden, indien na 24 uur een fijne laag van
onderhoudsolie aangebracht wordt. Dit doet men met ofwel een oliedoorweekte doek manueel ofwel met
een poliermachine.
Reiniging en Onderhoud:
Reiniging van met Faxe Olie behandeld hout moet men enkel stofzuigen. Voor een grondiger onderhoud
wordt Faxe Olieverzorging of Faxe Zeep gebruikt.
Faxe Olieverzorging voorziet een beschermende en liquide afwerende film op het oppervlak, die het hout
gemakkelijk onderhoudbaar maakt. Faxe Olieverzorging kan voor alle houttypes gebruikt worden.
Faxe Zeep heeft een sterke reinigingskracht en verzadigt het oppervlak zonder een film na te laten. Het
product kan gebruikt worden voor alle licht gouden, licht en wit witgekalkte oppervlaktes. Voor
oliebehandelde donkere houtsoorten, zoals Merbau en Jatoba enz., bevelen we aan enkel Faxe
Olieverzorging Naturel te gebruiken.
Renovatie:
Wanneer verweert, reinig het hout met Faxe Intensiefreiniger en renoveer met een Faxe olie.
Specificaties voor FAXE PRESTIGE OLIE:
Verbruik:
Ca. 10-20 m2/l
Verpakking:
1l - 2,5l - 5l
Opslag:
+5°C
Houdbaarheid:
Ongeopend 2 jaar
Droogtijd:
Ca. 5 uur at 20°C.
pH-waarde:
--Bevat:
Gezuiverde plantaardige en houtoliën, isoparafine <15%, .
Reiniging:
Materiaal reinigen met white spirit.
*NB: Indien meer dan 1 bus van hetzelfde product nodig is voor de behandeling, moet de inhoud
gemengd worden vóór gebruik om een gelijk resultaat te bekomen.
BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.
Vermijdt contact met de huid.
Ledig niet in de riool.
!BELANGRIJK! ZELFONTBRANDINGSRISICO: Bevat zelfhardende olie. Om zelfontbranding te
vermijden dienen gebruikte doeken etc. in een emmer met water gedompeld te worden of onmiddellijk
verbrandt worden na gebruik.
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