
Produktnavn: FAXE 2K Olie 0227 Side 1/2

Revisionsdato: 23. mar. 2022. erstatter: 14. mar. 2022  Versionsnr: 2 

TEKNISK DATABLAD da

Produktnavn:

FAXE 2K Olie 0227

Type: Unik to-komponent olie på basis af vegetabilske olier. Olien har et højt indhold af voks 

og er formuleret uden opløsningsmidler.

Anvendelse: Til ubehandlede eller ludbehandlede massive træ- og parketgulve. Også særdeles 

velegnet til brug på møbler, bordplader m.m.

Egenskaber: Træet bliver smudsafvisende og slidstærkt. FAXE 2K Olie er derudover særligt 

modstandsdygtig overfor spild af vand, kaffe, rødvin m.m. og tåler aftørring med 

gængse rengøringsmidler.

Tørstof: 100 % vægt 100 % volumen

Forbehandling: Rengør først grundigt med FAXE Trærens og lunkent vand (1:40). Træet skal være 

helt tørt. Tørretid 4-8 timer v. 20°C.

Påføring:

Metode Anbefalet viskositet Fortyndere

Polermaskine -Ufortyndet

Spartel -Ufortyndet

Hvid Gummiskraber -Ufortyndet

2-Komp. Produkter:

Hærder Blandingsforhold   (volumen) Potlife

0610-21038 4 : 1 4 timer 20 °C

Tørring:

Tørretid: Lagtykkelse - tør film:

-Kan belastes skånsomt 8 timer 20 °C

-Gennemhærdet 3 døgn 20 °C

Systembeskrivelse:

* Dunken med FAXE 2K Olie Part A omrøres.

* I en blandespand mixes FAXE 2K Olie Part A med Part B i forholdet 4:1 (volumen). Blandingen skal omrøres i 

minimum 3 minutter.

* Med flad spartel, olieskraber eller polerpad fordeles olien ud på gulvet.

* Overfladen poleres med rene klude for at fjerne overskydende olie.

* Gulvet kan tages i brug efter ca. 8 timer v. 20° C. Bemærk at tørretiden forlænges ved lavere temperaturer!

* Efterbehandling:

Den daglige vedligeholdelse og rengøring af træ, som er behandlet med FAXE 2K Olie, er blot støvsugning. Når 

træet tager imod snavs, er det nemt at rengøre med FAXE Gulvsæbe, der giver træet glansfuld dybde. Ønskes 

en opfriskning af gulvet efter slitage, skal det først rengøres med FAXE Trærens og derefter poleres med FAXE 

2K olie.

Rækkeevne: Teoretisk: 45 m²/ltr.

Lagring: Tørt og frostfrit.

Holdbarhed: 24 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring: Maleværktøj kan rengøres med lugtfri petroleum eller mineralsk terpentin.

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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