FAXE TERRASOLIE

Productomschrijving
Faxe Terrasolie wordt voor basisbehandeling en renovatie van gereinigde houten terrassen
gebruikt. Terrasolie houdt vroegtijdige veroudering tegen. De pigmenten ondersteunen de
houtkleur en voorkomen vroegtijdige verbleking. De behandeling dringt in het hout en is daardoor
slijtagevrij. De structuur en tekening van het hout blijven behouden. Terrasolie beschikt over een
UV-bescherming. Faxe Terrasolie kan ook gebruikt worden voor buitenmeubels uit hout. Faxe
Terrasolie bestaat uit Kleurloos, Bankirai, Teak, Lork, Douglas
Benodigdheden:
1. Platte borstel
Gebruiksaanwijzing:
1. Het houten terras zuiveren met Faxe Terrasreiniger en laten drogen. Bij droog weer werken
maar niet rechtstreeks in de zon of in de hitte. Minimumtemperatuur 15°C.
2. De olie voor en gedurende gebruik roeren. Meerdere potten met dezelfde olie
samenvoegen en omroeren.
3. De olie gelijkmatig uitstrijken en ca. 15 minuten laten intrekken. Sterk absorberend hout
eventueel meermaals oliën. De eventuele overgebleven olie met een doek of penseel
verwijderen. De oppervlakte is na 1-2 dagen hard en belastbaar. Tot dan voorkomen dat
het oppervlakte met water in contact komt.
Onderhoud en reiniging:
1-2 keer per jaar wordt het oppervlak met Faxe Terrasreiniger gezuiverd en het hout ook bij
vochtigheid slipvast te maken. Bij veroudering kan men het hout een nieuwe behandeling met
Faxe Terrasolie.
Technische details:
Verbruik:
Ca. 10 m2/l
Verpakking: 2,5l
Opslag:
+5°C
Shelf Life:
Ongeopend 5 jaren
Droogtijd:
ca. 36 uur bij 20°C.
Reiniging:
Materiaal met Faxe Olieverdunner reinigen
Omschrijving:
Plantaardige oliën, Isoalkanen, Drogingstoffen, Pigmenten
!BUITEN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN!
Herhaaldelijk contact kan droge en gekloofde handen veroorzaken.
Schadelijk voor waterorganismen, kan langdurige schadelijke gevolgen veroorzaken voor de
organismen in het water.
Niet in het riool ledigen.
De potten en het gebruikte materiaal naar een afvalcontainerpark brengen.
Zelfontbrandingsgevaar: Oliedoordrenkte doeken, etc. kunnen uit zichzelf ontbranden. Deze
doeken etc. in water dompelen of in een gesloten container bewaren en verwijderen.
Bevat Cobaltoctoat, Propiconazole. Kan allergische reacties veroorzaken.

Producent:
Faxe A/S
DK 3100 Hornbaek
Tel: +45 49 76 01 01

