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TEKNISK DATABLAD da

Produktnavn:

FAXE Uderens 1 0294

Type: FAXE Uderens 1 indgår i et system med 2 aktive rengøringsmidler. FAXE Uderens 1 er 

baseret på natriummetasilicat, FAXE Uderens 2 på oxalsyre.

Anvendelse: Renser og fjerner gammel olie. FAXE Uderens 1 og 2 er aktive rengøringsmidler for 

ubehandlede eller olierede træoverflader. Produkterne anvendes efter hinanden.

Egenskaber: FAXE Uderens 1 dybderenser snavs, grå forvitringer, rustpletter, rester af 

oliebehandling og belægninger. FAXE Uderens 1 løsner fedt og snavs med 

dybdevirkning. FAXE Uderens 2 neutraliserer rester af FAXE Uderens 1 og lysner 

træet.

Forbehandling: Alt, der ikke skal behandles, dækkes af: terrasse, fliser, græsplæne el. lign. 

Anvendelsesrækkefølgen er altid FAXE Uderens 1 og derefter FAXE Uderens 2. FAXE 

Uderens 1  blandes i 1-5 dele vand og FAXE Uderens  2  blandes i 1-5 dele vand, 

afhængig af overfladens beskaffenhed.

Påføring:

Metode Anbefalet viskositet Fortyndere

Kunststofpensel-/børste -Ufortyndet

Tørring:

Tørretid: Lagtykkelse - tør film:

Brugstør 5 timer 20 °C

Systembeskrivelse:

Behandling:

• Træet fugtes. FAXE Uderens 1 påføres, skrubbes med stiv børste til snavset løsnes. Der skylles efter med 

vand efter 10-15   minutter.

• FAXE Uderens 2 påføres på den endnu våde overflade og virker i 10-20 minutter.

• Der skylles efter med rigeligt vand. Lad herefter overfladen tørre.

• Eventuel fiberrejsning finslibes med en slibesvamp eller sandpapir.

Indholdet kommes direkte i en spand og omrøres omhyggeligt før og under arbejdet. Såfremt der skal anvendes 

flere dunke til behandlingen, skal alt indhold blandes sammen før brug

for at sikre et ensartet resultat. Det anbefales altid at foretage en mindre prøve for test af overflade, vedhæftning 

og farvetone.  

Efterbehandling:

Som efterbehandling anvendes FAXE Ædeltræsolie. For at genopfriske den oprindelige træfarve anbefales det 

at bruge pigmenterede olier, der tilsvarer træets naturlige nuance.

Rækkeevne: Teoretisk: 30 m²/ltr.

Lagring: Frostfrit, køligt og tæt tillukket.

Holdbarhed: 12 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring: Værktøj renses med vand.

Bemærkninger: Bør ikke anvendes på glas eller glaserede overflader.

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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