decoratie & interieur
behandeling houten vloer
met Faxe Öl
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VOORDELEN VAN OLIËN MET FAXE




het natuurlijke uiterlijk van het hout blijft behouden.
gemakkelijk in onderhoud.
het oppervlak van het hout blijft dampopen.

BEHANDELEN VAN OPGESCHUURDE VLOEREN
1. de ondergrond schuren tot korrel 100 (ook bij nieuwe
plankenvloeren) en stofvrij maken
altijd op een schone, vetvrije en droge ondergrond starten ;
eventueel het hout reinigen met een sopje van water en Faxe
Intensieve Houtreiniger.
2. olie zéér goed schudden voor gebruik!
3. werk in stroken van ongeveer 80 cm breed
breng olie overvloedig aan met kwast, mop of pluisvrije katoenen
vod in de lengte/nerfrichting van de plank; waar matte vlekken
blijven bestaan, meerr olie toevoegen tot verzadiging : de vloer
absorbeert hier wat meer;
4. de olie gedurende 15 à 30 minuten laten inwerken (hou er
rekening mee dat bij gekleurde olie de intensiteit van de kleuring samenhangt met de duur van het inwerken)
5. na deze tijd de nog niet ingedrongen olie met een droge, katoenen doek verwijderen : ga zeer zorgvuldig en grondig te werk,
het houtoppervlak moet goed droog zijn
6. na het droogwrijven kan je desgewenst de vloer extra polijsten met een poliermachine
7. Na 16 à 24 uur deze bewerking volledig herhalen vanaf stap 1, ter verzadiging van je hout. Hoe beter je hout verzadigd is,
hoe onderhoudsvriendelijker deze behandeling!
Na 3 dagen mag je de vloer voorzichtig betreden (liefst op kousenvoeten).
De volledige uithardingstijd bij een binnentemperatuur van 20°C en een goede verluchting bedraagt ca. 7 dagen.
Gedurende deze periode mag het hout niet vuil of nat worden.
Indien de vloer toch belopen wordt, gebruik dan (golf)karton om het hout te beschermen.
Met het dweilen van je vloer wacht je best nog even, pas na 1 maand kan je hiermee beginnen.

ONDERHOUD VAN MET FAXE GEOLIEDE VLOEREN
Normaal onderhoud
 regelmatig vegen of stofzuigen
 dweilen met Faxe vloerzeep (natuur, wit) in de verhouding 1:20 warm water. De 1ste maand na de behandeling niet
poetsen. Na de eerste poetsbeurt, de eerste weken dweilen met Faxe vloerzeep om te voeden met de kokosvetten
Grondige onderhoudsbeurt in combinatie met onderhoudsolie
 Faxe Intensiefreiniger in een verhouding van 1:40 mengen met warm water - de oplossing op de sterk vervuilde
oppervlakken aanbrengen en gedurende een twintigtal minuten laten inwerken -afspoelen met schoon water - volledig
laten drogen.
 Faxe onderhoudsolie (natuur, wit) aanbrengen. Ook hier weer overtollige olie afvegen en de vloer na de behandeling enkele
dagen sparen.
 let op : met olie doordrenkte vodden zijn zelfontvlambaar! Open laten drogen of onder water dompelen! Nooit achteloos op
een hoopje gooien!

