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TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

FAXE Oilotion 0246
Type:

Vandfortyndbar plejeolie på basis af vegetabilske olier og voks.

Anvendelse:

FAXE Oilotion anvendes især på trægulve, der er fabriksolierede/efterbehandlet med
gulvolier. FAXE Oilotion bør ikke anvendes på lakerede og kunstige overflader. Til
dette formål bruges FAXE Golak Pleje.

Egenskaber:

FAXE Oilotion er specielt udviklet til en nem og hurtig genopfriskning og
vedligeholdelse af oliebehandlede gulve. Produktet har en hurtig tørretid og gulvet er
hurtigt klar til brug. FAXE Oilotion både olierer og plejer træet, samt giver en
gennemsigtig, beskyttende og væskeafvisende film på gulvets overflade, som gør at
gulvet bliver nemt at vedligeholde. På naturolierede gulve fremhæver og vedligeholder
FAXE Oilotion den dybe gyldne glød, der er i træet.

Forbehandling:

Inden påføring fjernes alt gammelt plejeprodukt og snavs med FAXE Trærens. FAXE
Trærens opløses i varmt vand (1:20) og gulvet vaskes. Der vaskes efter med rent
vand. Derefter tørrer træet i 1-2 timer.
* Ryst dunken grundigt og hæld den nødvendige mængde i en egnet beholder eller
direkte på gulvet.
* Hvis dunken med FAXE Oilotion ikke bruges i længere tid, rystes dunken igen inden
den anvendes.
* Påfør et ufortyndet jævnt og tyndt lag i træets længderetning. Olien påføres vådt i
vådt dvs. ikke over områder, der allerede er tørre.
* Hvis der er områder, hvor underlaget suger meget, påføres mere FAXE Oilotion,
mens overfladen stadig er våd.
* Omvendt hvis der er områder, hvor der står blanke søer af væske, så arbejdes hen
over disse områder igen for et mere ensartet resultat.

Påføring:
Metode

Anbefalet viskositet

Fortyndere

Mikrofiber rulle

Ufortyndet

Gulvet må ikke poleres.

Lammeuldsvaber

Ufortyndet

Gulvet må ikke poleres.

Svamp

Ufortyndet

Gulvet må ikke poleres.

Tørring:

Brugstør
Gennemhærdet

Tørretid:
3-4 timer 20 °C
3 døgn 20 °C

Lagtykkelse - tør film:
Gulvet må først belastes efter det er udhærdet.

Systembeskrivelse:

* Hvis der er behov for et 2. lag kan dette påføres efter 3-4 timer.
* Gulvet må ikke poleres, efter FAXE Oilotion er påført.
Vedligeholdelse/Rengøring:
Den daglige rengøring af træ den er behandlet med FAXE Oilotion, er blot støvsugning. Når træet trænger til
rengøring, vaskes der nemt med FAXE Gulvsæbe eller FAXE Oliepleje.
Rækkeevne:

Teoretisk:

20 m²/ltr.

Lagring:

Frostfrit, køligt og tæt tillukket.

Holdbarhed:

12 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring:

Værktøj renses med vand.
OBS: Ny olieret gulv må ikke vaskes de første 3 dage efter olieringen.
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VOC forklaring:

Mærkning på produktet: 2004/42/IIA(X)(YY)ZZZ Nummeret på EU-direktiv: 2004/42/
Nummeret på bilaget i regelsættet: IIA
Underkategorien som produktet tilhører:(X)
EU-grænse for VOC indhold i g/l år 2010:(YY)
Det maksimale indhold af VOC i det konkrete produkt g/l i blanding klar til brug : ZZZ

Bemærkninger:

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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