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TEKNISK DATABLAD da

Produktnavn:

FAXE Køkkenbordsolie 0239

Type: Køkkenbordsolie på basis af rene naturolier.

Anvendelse: Anvendes på ubehandlet eller ludbehandlet træ, på køkkenbordplader, hvor man 

ønsker at give træet en smuk gylden glød med FAXE Køkkenbordsolie Natur eller en 

flot farvet udseende med FAXE Køkkenbordsolie i en farvet variant.

Egenskaber: FAXE Køkkenbordsolie er specielt udviklet til nem grundbehandling, renovering og 

pleje af træoverflader, der skal være vandafvisende og slidstærke.

FØDEVARE KONTAKT MATERIALE:

FAXE Køkkenbordsolie opfylder kravene til fødevarekontaktmaterialer. Før bordpladen 

tages i brug, er det vigtigt, at olien er udhærdet efter 1 uge ved 20 °C. Herefter er 

overfladen klar til kontakt med alle fødevarer i kortere perioder og frisk brød/dej i 

længere perioder.

Tørstof: 86 % vægt 83 % volumen

Forbehandling: 1. Vask træet med FAXE Trærens

2. Når træet er tørt slibes med fint sandpapir korn 180 

3. Slibestøv fjernes med en ren og fugtigt hårdt opvredet klud.

Påføring:

Metode Anbefalet viskositet Fortyndere

Olieabsorberende klude -Ufortyndet

Tørring:

Tørretid: Lagtykkelse - tør film:

-Brugstør 8 timer 20 °C

-Gennemhærdet 7 døgn 20 °C

Systembeskrivelse:

1. Påfør olien og lad den suge ind i træet i 15 min. Tør grundigt efter med rene, tørre bomuldsklude så der ikke 

ligger olie tilbage på overfladen og lad træet tørre i 8 timer 

2. Skal bordpladen have ekstra høj finish mellemslibes med korn 240 efterfulgt af et meget tyndt lag olie 

3. Poler overfladen med tør bomuldsklud og lad træet tørre i 8 timer før ibrugtagning.

Vedligeholdelse/rengøring:

Efter behov rengøres med FAXE Gulvsæbe. Ved slidtage rengøres med FAXE Trærens og genbehandles med 

FAXE Køkkenbordsolie.

Lagring: Opbevares v/min. 5°C.

Holdbarhed: 24 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring: Maleværktøj kan rengøres med mineralsk terpentin.

Bemærkninger: Undgå snavs og fugt på bordpladen de første 7 dage.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets 

egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til 

en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og 

leveringsbetingelser.
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