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TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

FAXE Special Lud 0288
Type:

Lud på basis af natriumhydroxid.

Anvendelse:

FAXE Special Lud anvendes primært på ubehandlede eller nyafslebne gulve, hvor en
speciel overflade ønskes. På egetræ, hvor en røget eller indfarvet farvetone ønskes
eller på nåletræ, hvor det naturlige udseende foretrækkes.

Egenskaber:

FAXE Special Lud hindrer gulningsprocessen for ubehandlet fyr, gran, pitchpine m.m.
og skaber en ændring i farven for specielt gammelt og udpint træ. Træets struktur vil
afhængig af hvilken type kernetræ, blive fremhævet. FAXE Special Lud vil på f.eks. Eg
give et patineret og røget udseende.

Tørstof:

3 % vægt

Forbehandling:

Træet skal slibes med en rød polerpad eller slibenet. Overfladen skal være ren og tør.
Snavsede træflader renses først grundig med FAXE Trærens.

3 % volumen

Påføring:
Metode

Anbefalet viskositet

Nylonpensel

Ufortyndet

Syrefast rulle

Ufortyndet

Fortyndere

Tørring:

Brugstør

Tørretid:
5 timer 20 °C

Lagtykkelse - tør film:

Systembeskrivelse:

Arbejdsvejledning:
1. Luden påføres nemt i et jævnt lag med pensel eller rulle i træet længderetning. Overlapninger udjævnes,
mens træet endnu er vådt.
2. Ønskes et mere intenst udseende, påføres yderligere et lag, når første lag er tørt.
3. Slib træet igen let med en rød polerpad eller slibenet når træet er tørt.
Efterbehandling:
Efterbehandlingen afhænger af brugen. Til stærkt trafikerede arealer anbefales en
efterbehandling med FAXE Træolie eller FAXE Prestige Olie. Til et robust og naturligt Skandinavisk udseende
anbefales FAXE Gulvsæbe.
Rækkeevne:

Teoretisk:

10 m²/ltr.

Lagring:

Frostfrit, køligt og tæt tillukket.

Holdbarhed:

12 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring:

Værktøj renses med vand.

Nuancer:

FAXE Special Lud er uden pigmenter. For at tilføre farve i samme behandling iblandes
op til 10 % FAXE Combicolor i ønsket nuance.

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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