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WAARTOE DIENT LOOG?
Dankzij Faxe Loog kan je vergeling en verkleuring van hout
voorkomen en er een uniforme, slijtvaste kleur aan geven. Hetzij
Scandinavisch licht, hetzij antiek verouderd, modern zwart of
klassiek grijs. Noem maar op. Door toevoeging van pigmenten
speel je eindeloos met de mogelijkheden!
Met Faxe Universele Loog bezorg je alle houtsoorten een
gelijkmatige, lichte schijn. Op naaldhout geeft dit de typische
Scandinavische look. Faxe Universeel Loog is wit gepigmenteerd en
vermindert de verdonkering en vergeling van het hout.
Faxe Speciale Loog laat geen witte schijn na, maar je bekomt een
antiek en mooi gerookt effect, in het bijzonder bij eik (reactie op
looizuur). Door toevoeging van pigmenten, bekom je weer andere
tinten.

VOORBEREIDING
OP ONBEHANDELD HOUT
Altijd op een schone, vetvrije en droge ondergrond starten. De ondergrond lichtjes opschuren (korrel 100) en
stofzuigen. Vervolgens het hout reinigen met een sopje van water en Faxe Intensieve Houtreiniger en nadweilen
met schoon water.
OP BEHANDELD HOUT
Altijd op een schone, vetvrije en droge ondergrond starten. De ondergrond schuren (korrel 60, 80 en 100) om de
bestaande behandeling te verwijderen en nadien stofzuigen. Best ook goed stofzuigen tussen de verschillende
schuurbewegingen in, zodat je geen krassen vormt. Vervolgens het hout reinigen met een sopje van water en Faxe
Intensieve Reiniger en nadweilen met schoon water.
Het kan zijn dat je vloer ooit behandeld is geweest met een boenwas. Deze ga je niet zo maar kunnen schuren.
Boenwas kan je goed verwijderen met bv. zuivere Wolf Jordan gomterpentijn (niet te verwarren met het
synthetische terpentine) bij onzekerheid altijd even advies inwinnen of een testje uitvoeren.

WERKWIJZE LOOG





Wat heb je nodig? Faxe loog naar keuze, kunststofemmer, kwast of vloerwisser, handschoenen, groene pad;
Wil je werken met een pigment, test dan even van tevoren uit in welke verhouding je menging het mooist is en voeg
nauwgezet de juiste hoeveelheid toe aan de volledig benodigde dosis. Nooit meer dan 10% pigment toevoegen! Test
ook even de veegvastheid uit na droging. Indien nodig, dosis pigment verminderen.
De loog met een borstel of een vloerwisser onverdund in de richting van de nerven aanbrengen. Overlappingen
wegwerken zolang de vloer nog vochtig is. Voor een nog intenser resultaat kan je na droging nog een extra laagje
aanbrengen. Als je hout volledig droog is, het volledige oppervlak vochtig dweilen. Indien het hout zeer stoffig
aanvoelt, kan je eerst met de floorboy en een witte pad lichtjes schuren en nadien ontstoffen met een vochtige
dweil.
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WERKWIJZE OLIE











Olie goed schudden voor gebruik.
Werk in stroken van ongeveer 80 cm breed, over de volledige breedte van de kamer, zodat je alles nog binnen
handbereik hebt.
Breng olie aan met kwast, rol of pluisvrije doek in de richting van de nerf (lengterichting van de plank). De bedoeling is
dat je het hout overal verzadigt.
De olie gedurende 15 à 30 minuten laten inwerken.
Na deze tijd de nog niet ingedrongen olie met een niet pluizende doek verwijderen. (Eventueel eerst met een aftrekker
het grootste deel opstaande olie wegtrekken naar het volgende deel.) Als je na het droogwrijven met je hand over het
oppervlak heen gaat, moet je hout droog aanvoelen!
Na 24 uur de volledige bewerking herhalen.
Na opnieuw 24 uur kan je even de druppeltest uitvoeren : spat enkele druppels zuiver water op je hout en kijk of deze
al dan niet mooi bol op het oppervlak blijven staan. Is dit het geval, dan is je hout verzadigd en voldoende bestand
tegen vlekken. Dringen ze toch nog in je hout , kan je opteren voor een extra ronde. De verzadiging is uiterst
belangrijk!
Na het droogwrijven, kan je de vloer napolijsten met een poliermachine.

ONDERHOUD GEOLIEDE VLOER





De eerste onderhoudsbeurt met water mag pas gebeuren na 1 mand droging. Ondertussen kan je natuurlijk
voorzichtig stofzuigen of droog moppen.
Normaal onderhoud : Regelmatig vegen of stofzuigen en dweilen met Faxe vloerzeep (natuur, wit) in de verhouding
1:20 warm water. Bij de eerste behandeling, wekelijks dweilen omdat de Faxe vloerzeep voedende kokosvetten bevat.
Niet poetsen de eerste dagen na de behandeling. Een week of langer wachten!
Grondige onderhoudsbeurt met Faxe Intensiefeiniger en Faxe Onderhoudsolie (zie fiche onderhoud houten vloeren)
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