Technische Fiche

Faxe Tafelbladolie
Productomschrijving:
Faxe Tafelbladolie is een 100% pure olie die voldoet aan de normen van Danish Institute of Technology.
Het is aan te brengen op onbehandelde of op met loog behandelde oppervlakken zoals:
keukenwerkbladen, meubels enz. Faxe Tafelbladolie Naturel laat een diepe warme kleur na. Faxe
Tafelblad Olie Wit laat een witte schijn na.
Benodigdheden:
1. Borstel
2. Stofvrije doek
3. Schuurpapier korrel 240
Werkwijze :
Nieuwe werkbladen:
1. Indien nodig, het oppervlak reinigen met Faxe Intensiefreiniger.
2. Na het drogen, het oppervlak schuren met fijn schuurpapier korrel 180.
3. Voor een wit uitzicht behandel je best het werkblad eerst met Faxe Universele Loog alvorens het met
olie te behandelen.
4. Breng de olie aan met kwast en laat de olie gedurende 15 min. inwerken. Verwijder de overtollige olie
met stofvrije doeken en laat het oppervlak gedurende 8 uur drogen.
5. Voor een sterkere afwerking schuur je best het oppervlak tussenin met korrel 240 en breng je een
tweede dunne laag aan. Ook deze laat je 15 min inwerken en verwijder je nadien de overtollige olie.
6. Polier het oppervlak met een stofvrije doek en laat die gedurende 8 uur drogen.
7.Vermijd vocht en vuil de eerste 7 dagen.
Renovatie:
1. Reinig het oppervlak met Faxe Intensiefreiniger.
2. Indien het hout is opgeruwd terug schuren met korrel 240 en daarna terug behandelen met Faxe
Tafelbladolie.
Onderhoud:
Dagelijks gebruik: met een weinig water en detergent afwassen. Indien het oppervlak te vuil is, volg je
best de procedure van de renovatie.
Kenmerken:
Verbruik:
Verpakking:
Opslag:
Bewaartijd:
Droogtijd:
pH-value:

Ca. 10-20 m2/l
0,5l
+5°C
Ongeopend 2 jaar
ca. 5 uur bij 20°C.
---

*NB: Indien meer dan 1 bus van hetzelfde product nodig is voor de behandeling, moet de inhoud
gemengd worden vóór gebruik voor een gelijk resultaat.
BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.
Vermijdt contact met de huid.
Ledig niet in de riool.
!BELANGRIJK! ZELFONTBRANDINGSRISICO: Bevat zelfhardende olie. Om zelfontbranding te
vermijden dienen gebruikte doeken etc. in een emmer met water gedompeld worden of onmiddellijk
verbrandt worden na gebruik.
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