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               Technische Fiche      

           FAXE VLOERZEEP 
 
 

 
Productomschrijving:  
Faxe Vloerzeep werd ontwikkeld uit lichte en gezuiverde plantaardige oliën. Het product werd 
speciaal ontwikkeld om de houtporiën te verzadigen en een duurzame bescherming te bieden 
tegen vlekken zoals koffie, rode wijn enz. Faxe Vloerzeep is een reinigings- en milieuvriendelijk 
product zonder additieven. Faxe Vloerzeep bestaat in Naturel en Wit. 
 
Toepassing: 
Faxe Vloerzeep is voornamelijk toepasbaar als nabehandeling en onderhoud van loogbehandelde 
houten vloeren, meubels, werkbladtafels e.d. Dit product is ook toepasbaar voor het meest oude, 
met loog behandeld of onbehandeld hout dat een opfrissing nodig heeft. Met loog behandeld hout 
wordt effectief verzadigd met een sterke oplossing van Faxe Vloerzeep en water. 
 
Benodigdheden: 

1. Emmer 
2. Mop of katoenen doek 

 
Gebruiksaanwijzing: 
1. Schud bus voor gebruik. 
2. Verdun 1l Faxe Vloerzeep in 5 - 10l lauw water. 
3. Met een uitgewrongen mop of katoenen vod het hout dweilen in de lengte met lauw zeepwater. 
4. Om een nog betere bescherming van het hout te bereiken, herhaalt u de behandeling voor 
gebruik. 
 
Onderhoud en reiniging: 
Dagelijkse reiniging en onderhoud van met Faxe Vloerzeep behandeld hout is over het algemeen 
enkel stofzuigen. Wanneer het hout begint te vervuilen, is het gemakkelijk te reinigen met Faxe 
Vloerzeep zoals boven beschreven. Een verdunning van 1:10 in handwarm water is efficiënt. 
Naargelang de gewenste kleurtoon kan er gewisseld worden tussen Faxe Vloerzeep Naturel en 
Faxe Vloerzeep Wit. Vlekken en vuile plaatsen kunnen voordien verwijdert worden met Faxe 
Intensiefreiniger verdund met lauw water in een verdunning 1:40. Laat het  hout 1 - 2 uren drogen 
en dan verzadigen met Faxe Vloerzeep zoals in toepassing beschreven. 
 
Specificaties: 
 Verbruik:  Ca. 50-100 m2/l 
 Verpakking: 1l – 2,5l – 5l 
 Opslag:  +5°C 
 Bewaartijd:  Ongeopend 5 jaren 
 Droogtijd:  Ca. 1-2 uren bij 20°C. 
 pH-waarde:  9-10 
  
Omschrijving: 
Sojazeep en natuurlijke wassen. 
 
Hou buiten bereik van kinderen. 
 


