Technische Fiche
FAXE TUINMEUBELOLIE

Productbeschrijving:
Faxe Tuinmeubelolie wordt voor de basisbehandeling en renovatie van gereinigde houten tuinmeubelen
gebruikt. Tuinmeubelolie beschermt het hout tegen weersinvloeden. De pigmenten versterken de kleur
van het hout en verhinderen vroegtijdige verbleking. Tuinmeubelolie dringt in het hout en hard daar uit.
De structuur en tekening van het hout blijven daarbij behouden. Tuinmeubelolie beschikt over een
werkzame UV-bescherming.
Faxe Tuinmeubelolie is ook geschikt voor houten terrassen en bestaat in de kleuren Kleurloos, Bankirai,
Douglas
Benodigdheden:
1. Penseel
2. Handpad
3. Doek
Applicatie:
1. De meubelen reinigen met Faxe Buitenhoutreiniger en laten drogen. Wanneer het hout erg vuil is,
bevelen we een dieptereiniging aan met Faxe Houtreiniger. Bij droog weer werken maar niet
rechtstreeks in de zon of in de hitte gebruiken. Minimumtemperatuur 15°C.
2. De olie voor en gedurende het gebruik voldoende omroeren. Indien u meerdere bidons van
dezelfde olie gebruikt deze samenvoegen en goed mengen.
3. De olie gelijkmatig uitstrijken en ca. 15 minuten laten intrekken. Sterk absorberend hout
eventueel meerdere keren oliën.
4. Met de handpad de olie in de richting van de nerven polieren. De eventueel overgebleven olie
verwijderen met een doek.
5. Het oppervlak is na 1-2 dagen hard en beloopbaar. Tot dan tegen water beschermen.
Reiniging en Onderhoud:
1-2 keer per jaar het oppervlak met Faxe Buitenhoutreiniger zuiveren. Indien nodig kan men het
oppervlak opfrissen met Faxe Buitenmeubelolie.
Specificaties:
Verbruik:
Verpakking:
Opslag:
Houdbaarheid:
Droogtijd:
pH-waarde:
Bevat:
Reiniging:

Ca. 10 m2/l
1l
+5°C
Ongeopend 2 jaar
Ca. 36 uur at 20°C.
--Plantaardige oliën, Isoalkanen, droogstoffen, pigmenten
Materiaal met olieverdunner reinigen.

-Schadelijk voor waterorganismen. Kan langdurige schade berokkenen aan deze organismen.
- Buiten bereik van kinderen bewaren
- Niet in riool ledigen
- Het gebruikte materiaal en potten naar een afvalpark brengen.
- Zelfontbrandingsgevaar: Oliegedrenkte doeken kunnen uit zichzelf branden. Deze doeken in water
dompelen of in een afgesloten ruimte bewaren.
- Bevat: Cobaltoctoat, Propiconazole. Kan allergische reacties veroorzaken.
Producent:
Faxe A/S
DK 3100 Hornbaek
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