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TEKNISK DATABLAD da

Produktnavn:

Faxe Hvid Lud

Type: Hvid Lud på basis af planteolie, naturvoks, pigment og natriumhydroxyd.

Anvendelse: Faxe Hvid Lud kan anvendes til alle, fortrinsvis lyse træsorter, men farvetonen vil 

afhænge af træsorten.

Egenskaber: Faxe Hvid Lud standser træets naturlige gulningsproces og giver ubehandlet træ en 

lys, jævn, hvidskuret overflade med en synlig struktur.

Tørstof: 8 % vægt 8 % volumen

Forbehandling: Træet skal være slebet, rent og tørt. Snavs fjernes med Faxe Trærenser.

1. Produktet rystes/omrøres både før og under brug.

2.  Lud påføres jævnt og ufortyndet med pensel eller lammeuldssvaber i træets 

længderetning. Hvis der er overlapninger, skal disse udjævnes så længe træet er 

fugtigt. For en særlig intensiv virkning kan der ludes igen, efter træet er tørt.

Påføring:

Metode Anbefalet viskositet Fortyndere

Pensel Vand10 sek. DIN-cup 4 mm

Lammeuldsvaber Vand10 sek. DIN-cup 4 mm

Tørring:

Tørretid: Lagtykkelse - tør film:

20 - 25 gram / m²Berøringstør 5 timer 20 °C

20 - 25 gram / m²Forcertørring 5 min. 40 °C

Systembeskrivelse:

1x Faxe Hvid Lud

Herefter efterbehandles med 1 af flg. produkter:

Gulve:  Faxe Træolie, Faxe Prestige Olie eller Business Oil. 

Arbejdsborde, køkkenborde og møbler:  Faxe Bordpladeolie.

Lettere trafikerede arealer:  Faxe Gulvsæbe for at opnå en naturlig overflade.

Rækkeevne: Teoretisk: 10 m²/ltr.

Lagring: Ved temperaturer over 10° C.

Holdbarhed: 12 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring: Værktøj renses med vand.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets 

egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til 

en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og 

leveringsbetingelser.
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