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                  Technische Fiche 
            FAXE HOUTOLIE 

 
 
Productomschrijving:  
Faxe Houtolie is de originele en de meest gekende olie, die gemakkelijk aan te brengen is maar ook een 
zeer mooie, natuurlijke en sterk uitzicht heeft en net zoals de andere Faxe oliën gemakkelijk is in 
onderhoud. 
 
Toepassing : 
Breng Faxe Houtolie aan op alle onbehandelde of met loog behandelde plankenvloeren of parket 
waardoor je een diepe warme houtkleur (Naturel) of een wit effect (Wit) verkrijgt. 
 
Benodigdheden MANUEEL aanbrengen: 

1. Rol of kwast 
2. Verfemmer 
3. Witrubberen trekker 
4. Stofvrije doek of witte pad 
 

MANUEEL aanbrengen: 
1. Altijd op een zuivere ondergrond starten d.w.z. vers geschuurd max. korrel 100 of met Faxe 
Intensiefreiniger gereinigd hout. 
2. De oliecontainer goed schudden en vervolgens de inhoud in een verfemmer overgieten zodat je 
tussentijds kan roeren. 
3. Breng de olie aan met een rol of kwast op een oppervlakte van 3 à 5m². 
4. Laat de olie op het oppervlak gedurende 5 à 15min tot het hout verzadigd is, indien nodig nog wat olie 
aanbrengen. 
5. Verwijder de overtollige olie met een witrubberen trekker en wrijf het bewerkte stuk droog met een 
stofvrije doek. 
6. Breng de volgende strook aan enz. 
7. Op het einde van het oppervlak dient de vloer te worden opgepolierd met een wit pad of met stofvrije 
doeken. 
8. De olie is pas uitgehard na 7 dagen, dus men dient in het begin voorzichtig te zijn. 
9. De vloer kan wel na 8 uur afgedekt worden met golfkarton, nooit met plastic (zo kan de vloer niet 
drogen). 
 
Benodigdheden MACHINAAL aanbrengen:  

1. Rol of kwast 
2. Verfemmer 
3. Rode en witte pad 
4. Stofvrije doek 

 
MACHINAAL aanbrengen: 
1. Ook starten met een zuiver of vers geschuurde ondergrond max. korrel 100. 
2. Breng de olie egaal aan met een rol of kwast op een oppervlakte van ongeveer 10m². 
3. Polijst de olie met een rode pad in het hout tot die is verzadigd. 
4. Verwijder de olieresten met een stofvrije doek.  
5. Breng de volgende strook olie aan enz. 
6. Op het einde van het oppervlak dient de vloer te worden opgepolierd met een witte pad. 
 
Tips!  
Je kunt een beter verzadigd resultaat bekomen door een dunne laag olie met een in olie doordrenkte 
doek manueel of met een poliermachine 24u na de oliebehandeling aan te brengen. 
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Als de vloer eerst met loog is behandeld dient die eerst gereinigd te worden met de Faxe 
Intensiefreiniger en water. Bij deze methode heb je als voordeel dat de poriën van het hout open staan, 
waardoor het hout de olie beter absorbeert. Indien niet behandeld met loog, is het aan te raden de vloer 
niet fijner te schuren dan met korrel 100 anders kan de olie niet in het hout indringen. 
 
Onderhoud:  
Regelmatig onderhoud kan bestaan uit: stofzuigen en regelmatig de vloer te dweilen met de 
aangelengde Faxe Zeep of Faxe Olieverzorging.  
Faxe Zeep laat na verloop van tijd een dunne film na, die vuil kan aantrekken. Die film dient te worden 
verwijderd met de Faxe Houtreiniger en daarna terug behandeld worden met de Faxe Olieverzorging 
 
Kenmerken: 
 Verbruik : Ca. 4-12 m2/l 
 Verpakking: 1l – 2,5l – 5l 
  Opslag: +5°C 
  Bewaartijd: Ongeopend 2 jaar  
  Droogtijd: ca. 4 à 8 uur bij 20°C. 
  pH-waarde: --- 
 
!BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.! 
Vermijdt contact met de huid.  
Ledig niet in de riool. 
 
!BELANGRIJK! ZELFONTBRANDINGS RISICO: Bevat zelfhardende olie. Om zelfontbranding te 
vermijden dienen gebruikte doeken etc. in een emmer met water gedompeld worden of onmiddellijk 
verbrandt worden na gebruik.  
 
  
 


