Technische Fiche

Faxe Loog voor Loofhout

Productbeschrijving:
Faxe Loog voor Loofhout geeft massief hout zoals beukenhout, eikenhout, essenhout, heveahout en
andere lichtgekleurde loofhoutsoorten een mooi, licht gebleekt uiterlijk en zorgt ervoor dat de natuurlijke
structuur zichtbaar blijft.
Benodigdheden:
1. Nylon kwast of loogwisser
2. Plastic emmer
3. Schuurpad of –gaas
4. Handschoenen en beschermbril
Gebruiksaanwijzing:
1. Het hout moet proper en droog zijn. Vuile oppervlakken moeten grondig gereinigd worden met Faxe
Intensiefreiniger.
2. De loog in een emmer gieten en voor en tijdens gebruik goed omroeren. Meerdere verpakkingen van
hetzelfde product vooraf goed onder elkaar mengen. Breng de loog gelijkmatig aan in de richting van
de nerven. Men mag overlappen zolang het hout nog vochtig is. Gebruik de nodige beschermende
handschoenen en bril tijdens applicatie.
3. Om een bijzonder intensief resultaat te krijgen kan het werkstuk nog een keer worden geloogd als
het droog is.
4. Verwijder de krijtachtige laag met eens schuurpad of met fijn schuurgaas als het hout droog is. Het
hout wordt daardoor glad.
Nabehandeling:
De afwerking hangt af van het gebruik. Voor een bijzonder hoogwaardige houten vloeren: Faxe Houtolie,
Faxe Prestige Olie of Faxe Kleurolie. Voor robuust en natuurlijk naaldhout in Scandinavische stijl: Faxe
Houtzeep. Voor tafels, werkbladen en meubels: Faxe Werkbladolie.
Technische gegevens:
Verbruik:
Ca. 10m2/l
Verpakking: 1l – 2,5l
Opslag:
+5-30°C
Bewaartijd: Ongeopend 5 jaar
Droogtijd:
ca. 5 uur bij 20°C.
pH-waarde: 1
Reinigen:
Materiaal moet gereinigd worden met water.
Bestanddelen: Water, <5% oxalzuur, krijt, witte pigmenten, bevochtigingsmiddel.
Vermijdt contact met huid en ogen. Gebruik de nodige beschermende veiligheidskledij, handschoenen
en bril tijdens applicatie. Veroorzaakt ernstige brandwonden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met
overvloedig water uitspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
!BUITEN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN!
Bij een ongeval of indien men zich onwennig voelt onmiddellijk een arts raadplegen en indien mogelijk
de bus met het veiligheidsetiket tonen.
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