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TEKNISK DATABLAD da

Produktnavn:

FAXE Panellud 0282

Type: Vandbaseret lud,tilsat UV-filter og antioxiderende middel. Indeholder også naturolier og 

voks.

Anvendelse: Indendørs på profil- og listelofter samt vægge i ubehandlet lyst træ såsom fyr og gran, 

hvor man ønsker en ægte og naturlig overflade. 

FAXE Panellud er specielt velegnet til opfriskning af gulnet træ, som hermed får et 

smukt, hvidskuret udseende. Også velegnet til tidligere lakeret træ.

Egenskaber: Beskyttelse mod gulning på lofter og paneler. Vandbaseret, mild lud, der effektivt 

beskytter træet mod gulning. Tilsat beskyttende UV-filter og antioxiderende middel. 

Indeholder naturolier og voks, som mætter og forsegler overfladen, så den er nem at 

vedligeholde.

Tørstof: 24 % vægt 23 % volumen

Forbehandling: Træet skal være rent og tørt. Vask først med FAXE Trærens.

Tidligere lakeret træ vaskes med FAXE Trærens og varmt vand (1:40), tilsat 5-10% 

tredobbelt salmiak.

Påføring:

Metode Anbefalet viskositet Fortyndere

Pensel Ufortyndet

Svamp Ufortyndet

Tørring:

Tørretid: Lagtykkelse - tør film:

Håndteringstør 5 timer 20 °C

Systembeskrivelse:

Arbejdsvejledning:

1. FAXE Panellud påføres nemt med pensel el. svamp i et tyndt, jævnt lag i træets længderetning. Dunken rystet

grundigt før og efter brug.

2. Undgå/udjævn overlapninger.

3. Ønskes et mere hvidligt udseende, påføres yderligere et lag FAXE Panellud, når første lag er tørt efter ca. 1

time v/20°C. NB: Ved påføring med pensel opnås generelt et lysere resultat end ved brug af svamp.

Efterbehandling:

Produktet indeholder olie og voks, der straks gør træet vand- og smudsafvisende og dermed nemt at holde rent 

uden efterbehandling.

Vedligeholdelse:

Er overfladen blevet snavset, vaskes med FAXE Gulvsæbe Hvid eller FAXE Oliepleje Hvid.

Rækkeevne: Teoretisk: 15 m²/ltr.

Lagring: Opbevares v/5-20°C

Holdbarhed: 24 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring: Værktøj renses med vand.

Bemærkninger: OBS: Såfremt der skal anvendes flere dunke af produktet til behandlingen, skal alt 

indhold blandes sammen før brug for at sikre et ensartet resultat.

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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