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  BERG & BERG IS REEDS VOORBEHANDELD MET FAXE OLIE  

De magnifieke collectie samengestelde vloeren van Berg en Berg 

werd reeds in Zweden bij de fabricatie behandeld met het Noorse 

merk Faxe Öl. Dit is niet zonder reden. Met Faxe blijft deze vloer 

 

 het natuurlijke uiterlijk en aanvoelen van behouden  

 gemakkelijk in onderhoud 

 en zijn licht gestructureerde oppervlak  dampopen. 

 

 NABEHANDELEN VAN B&B NA PLAATSING 

1. de ondergrond stofvrij maken.  

2. de verwerkingstemperatuur is minstens 18°C.           

3. Faxe Onderhoudsolie zeer goed schudden voor gebruik 

4. breng een kleine hoeveelheid Faxe Onderhoudsolie aan op 

5. de vloer en met een wit pad zorgvuldig inmasseren totdat de  

oppervlakte verzadigd is en geen olie meer kan opnemen. 

6. best werk je in stroken van ongeveer 80 cm breed. 

7. na 10 à 15 minuten het hout helemaal droog wrijven met een olie 

absorberende doek (bijvoorbeeld witte katoenen doek) of vilten padjes. Er mag geen oliefilm op het hout achterblijven. 

8.  je kan de Faxe Onderhoudsolie  ook machinaal aanbrengen met een Floorboy; indien gewenst kan je deze machine bij  

 ons huren; de werkwijze is ongeveer hetzelfde als manueel aanbrengen.     

 

Na 4 tot 8 uur bij 20°C mag je de vloer al voorzichtig betreden, best daags nadien bij manueel behandelde vloeren. 

De eerste 3 dagen mag het hout niet vuil of nat worden. 

Indien de vloer toch belopen wordt, gebruik dan (golf)karton om het hout te beschermen. 

 

 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! 

 

 

  

 

 

 

  


