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                Technische Fiche 

   FAXE OLIEVERZORGING 

 
 
Productomschrijving: 
Faxe Olieverzorging is speciaal ontwikkeld om de gereinigde vloer te onderhouden en te reinigen. Faxe 
Olieverzorging bevat een reinigingsagent en was gebaseerd op bijen- en palmwas. Faxe Olieverzorging 
laat een zijdemat resultaat na die de oppervlakte beschermt tegen vocht en gemakkelijk te onderhouden 
is. Dit product bevat geen solventen. Faxe Olieverzorging bestaat in Wit en Naturel. 
 
Gerbuiksaanwijzing: 
Faxe Olieverzorging wordt vooral gebruikt op hout die reeds behandeld werden in de fabriek of als 
nabehandeling na de behandeling met één van de oliën van Faxe.  
 
Materiaal: 

1. Een mop of een vod. 
 
Toepassing: 
Toepassingsinstructies voor de eerste behandeling (Min. 7 dagen na de oliebehandeling):  
Als het hout vuil is door het leggen van de vloer, was het hout eerst met Faxe Olieverzorging of Faxe 
Intensiefreiniger met warm water in een verhouding 1:20. Laat de vloer drogen gedurende 30 à 60 
minuten. 

1. Hout moet proper, droog en vrij van stof zijn. 
2. Breng een fijne gelijke laag aan in de lengte van het hout met een mop, vodden e.d. 
3. Laat het oppervlak drogen voor 30 à 60 minuten vóór de vloer te gebruiken. 

Applicatie instructie voor navolgende behandelingen: 
1. Schud de bus en verdun Faxe Olieverzorging in warm water 1:10, max. 1:20. 
2. Dweil het hout in de lengte met een uitgewrongen mop, vod, …. 
3. Laat het oppervlak drogen voor 30 à 60 minuten, vóór de vloer te gebruiken. 

 
Onderhoud en reiniging: 
Het reinigen van vloeren gebeurt meestal met een stofzuiger. Wanneer het hout er vuil uitziet, kan deze 
gemakkelijk gereinigd worden met Faxe Olieverzorging Naturel zoals hierboven beschreven. Indien de 
vloer heel vuil is, reinigen met Faxe Intensiefreiniger. Wanneer het hout droog is na 30 à 60 minuten, 
breng Faxe Olieverzorging onverdund aan (zie 1ste behandeling instructies). 
 
Specificaties voor Faxe Olieverzorging:  
 Verbruik:  +/- 5 – 200 m²/l 
 Opslag:  +5°C 
 Houdbaarheid: Ongeopend 2 jaar. 
 Droogtijd:   +/- 5u bij 20°C 

pH-waarde:  8-9 
 
Omschrijving: 
Acryl was, bijen- en palmwas, water. 
 


