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TEKNISK DATABLAD da

Produktnavn:

FAXE Ædeltræsolie 0279

Type: Ædeltræsolie på basis af vegatabilsk olie, aktive stoffer og evt. lysægte pigmenter.

Anvendelse: FAXE Ædeltræsolie anvendes som behandling og renovering af bl.a. havemøbler af 

træ. FAXE Ædeltræsolie er også velegnet til behandling af vinduer og døre samt 

træterrasser.

Egenskaber: FAXE Ædeltræsolie beskytter træet mod klimaets indflydelse. Pigmenterne supplerer 

farven i træet og forhindrer træet i en tidlig ældning. Struktur og tegning bevares ved 

behandling med FAXE Ædeltræsolie og giver samtidig en effektiv UV-beskyttelse.

Forbehandling: Træmøbler, træterrasser og meget snavsede vinduer og døre rengøres med FAXE 

Trærenser Udendørs og skal herefter tørre. Ved stærk snavs og forvitring anbefales en 

dybderensning med FAXE Uderens 1 og 2. Vær opmærksom på at nyt frisk ædeltræ 

(teak, maghoni, meranti, nyatoh og andre eksotiske træsorter) indeholder egne 

naturlige olier, man bør derfor afrense med FAXE Trærens Udendørs inden oliering.

Påføring:

Metode Anbefalet viskositet Fortyndere

Pensel -Ufortyndet

Olieabsorberende klude -Ufortyndet

Håndskrubber -Ufortyndet

Tørring:

Tørretid: Lagtykkelse - tør film:

-Berøringstør 24 timer 20 °C

Systembeskrivelse:

Behandling:

• Produktet omrøres omhyggeligt før og under brug. Såfremt der skal anvendes flere beholdere af samme 

produkt, skal alt indhold blandes sammen før brug for at sikre et ensartet resultat.

• Olien påføres jævnt og skal virke i 15 minutter. Ved stærkt absorberende træ gentages dette evt. flere gange. 

Olien gnides ind med håndskrubber i træets fiberretning.

• Evt. overskydende olie tørres af.

Rækkeevne: Teoretisk: 10 m²/ltr.

Lagring: Frostfrit, køligt og tæt tillukket.

Holdbarhed: 24 måneder i uåbnet emballage.

Påføringsforhold: Arbejdet må ikke gennemføres i direkte sollys eller varme, men ved tørvejr. 

Forarbejdningstemperatur min. 15°C.

Rengøring: Maleværktøj kan rengøres med mineralsk terpentin 79120.

Bemærkninger: Overfladen er, alt afhængig af klimaet, hærdet og solid efter ca. 1-2 dage. Under 

hærdningen beskyttes træet mod 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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