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TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

FAXE HS Industri Olie 0185
Type:

High Solid olie til trægulve. Baseret på raffinerede vegatabilske olier.

Anvendelse:

Industriel oliering af træ til parket gulve. Kan anvendes til alle træsorter. Kan tilsættes 5
% FAXE HS Industriolie Hærder 0610 20052 for at opnå en 2K olie.

Egenskaber:

Giver træet en smudsafvisende overflade. Samtidig beskyttes mod spild af f.eks. vand
og kaffe.

Tørstof:

87 % vægt

Forbehandling:

Træet skal være slebet, rent og tørt.
Herefter kan der evt. foretages en ludbehandling med Faxe Special Lud, serie 0288 før
oliering.

86 % volumen

Påføring:
Metode

Anbefalet viskositet

Fortyndere

Valsepåføring

30-40 sek. DIN-cup 4 mm

Mineralsk terpentin

Tørring:

Håndteringstør
Forcertørring
Kan slibes efter

Tørretid:
1 time 20 °C
20 min. 50 °C
3 døgn 20 °C

Lagtykkelse - tør film:
15-18 g/m²
15-18 g/m²
15-18 g/m²

Systembeskrivelse:

Hvis man ønsker at bruge systemet som et 2K system , tilsættes 5 % FAXE HS Industriolie Hærder 0610 20052.
Blandingen røres grundigt i mindst 3 minutter. Pot-life efter tilsætning af hærder er ca. 3-4 timer. Herefter vil
viskositeten stige.
Overfladen kan evt. blive børstet før påføring af olie og efter første og andet lag.
Første lag:
Påfør ca. 15 g/m2
Padding 1-2 gange med hvid eller rød pad
Andet lag:
Påfør ca. 10 g/m2
Padding 1-2 gange med hvid eller rød pad
Lad olien tørre i mindst 1 time inden håndtering.
Rækkeevne:

Teoretisk:

45 m²/ltr.

Lagring:

Frostfrit, køligt og tæt tillukket.

Holdbarhed:

24 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring:

Værktøj rengøres med Mineralsk Terpentin eller FAXE Maskinrens 0600 21806.

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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