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TEKNISK DATABLAD da

Produktnavn:

FAXE Lud Original 0283

Type: Lud på basis af natriumhydroxyd

Anvendelse: FAXE Lud Original anvendes på nyt, ubehandlet eller afslebet træ på gulve, vægge, 

møbler, bordplader, døre m.m.

Egenskaber: FAXE Lud Original stopper effektivt gulning af ubehandlet fyrre- og grantræ. Træet får 

det karakteristiske lyse, hvide udseende, hvor årer og kernetræ bliver fremhævet. Alt 

efter træsorten bliver kernetræet mørkere. Struktur og tegning bevares.

Tørstof: 16 % vægt 8 % volumen

Forbehandling: Træet skal være slebet, rent og tørt. Snavs fjernes med FAXE Trærenser.

1. Produktet rystes/omrøres både før og under brug.

2.  Lud påføres jævnt og ufortyndet i træets længderetning. Hvis der er overlapninger, 

skal disse udjævnes, så længe træet er fugtigt. For en særlig intensiv virkning kan der 

ludes igen, efter træet er tørt.

3. Efter træet er tørt, fjernes den kridtagtige belægning/fiberrejsning med en sliberondel 

eller et fint slibenet og træet udglattes.

Påføring:

Metode Anbefalet viskositet Fortyndere

Ludpensel Ufortyndet-

Tørring:

Tørretid: Lagtykkelse - tør film:

-Berøringstør 5 timer 20 °C

Systembeskrivelse:

1x FAXE Lud Original

1x Slibning

Herefter efterbehandles med 1 af flg. produkter:

GULVE:

FAXE Træolie eller FAXE Prestigeolie

BORDE OG MØBLER:

FAXE Bordpladeolie

LETTERE TRAFIKEREDE AREALER:

FAXE Gulvsæbe

Efterbehandling: Støv og løst snavs fjernes med kost eller støvsugeren. Til rengøring anbefales FAXE Oliepleje 

eller FAXE Gulvsæbe. Til renovering rengøres overfladen med Faxe Trærens og efterbehandles med FAXE 

Plejeolie eller FAXE Gulvsæbe.

Rækkeevne: Teoretisk: 10 m²/ltr.

Lagring: Frostfrit, køligt og tæt tillukket.

Holdbarhed: 24 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring: Maleværktøj kan rengøres med vand.

Bemærkninger: 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 

prøve, for test af overflade, vedhæftning og farvetone.

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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