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Oilotion NATuR

Pleje af olierede gulve  
og træoverflader

forbehandling
Faxe Trærenser
efterbehandling
Faxe Oliepleje eller Faxe Gulvsæbe
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Underhåll av oljade golv
och träytor.
BÄTTRE UNDERHÅLL – MINDRE BESVÄR

VAD KAN PRODUKTEN?
Användes på tidigare oljade ytor.
Nya fabriksoljade golv, där det önskas en extra finish.
Äldre oljade golv, där det önskas uppfräschning.
Ingen efterpolering behövs.

En mindre mängd olja tränger ner och
mättar ytan, samt efterlämnar en silkesmatt
finish.

PRODUKTDATA
 l    Vattenbaserad                              
 l    Kort torktid
 l    Svabbas eller rullas ut på ytan
 l    Inga maskiner behövs
 l    Ingen fara för självantändning
 l    Snabb uppfräschning av golvytor
 l    Hög kemikalieresistens

Faxe A/S 
Energivej 13  l  DK-6700 Esbjerg  
Tel. 49 76 01 01  
www.faxelud.dk

Importör:
Eskil Åkerberg AB, S-212 25 Malmö 
Tel. 040-29 43 80  
E-mail: info@akerberg.se l www.akerberg.se
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Faxe Oilotion är speciellt
utvecklad för en enkel 
och snabb uppfräschning
och underhåll av 
oljebehandlade golv.

Nyaste teknologin 
för vattenbaserat
underhåll av trägolv.

FAxE Oilotion har en kort torktid, så man
kan snabbt flytta möblerna på plats igen.

KORT TORKTID

LÄTT ATT PÅFÖRA

STILIGT RESULTAT

FAxE Oilotion är framställd av naturliga råvaror
och är mycket lätt att använda för 
konsumenten.

Först tvättas golvet med FAxE Trärens och där-
efter häller man ut FAxE Oilotion  på golvet. 
Produkten fördelas i ett jämnt och tunt skikt med 
en roller, svabb eller svamp i träets längdriktning.
Efter 3-4 timmar är golvet klart att användas igen.

FAxE Oilotion oljar in och underhåller träet, 
samt ger en genomskinlig, beskyddande och 
vätske-avvisande film på golvets yta, som gör 
golvet lätt att underhålla.

FAxE Oilotion ger golvet en djup gyllene glöd, 

som finns naturligt i träet.

ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER
FAxE Oilotion användes på tidigare oljade
träytor eller på nya fabriksoljade golv,
där det önskas en extra finish.

På äldre oljade golv, som behöver upp-
fräschning är FAxE Oilotion mycket lämplig.

SNABBT OCH ENKELT UNDERHÅLL
Den dagliga rengöringen av trä, behandlat 
med FAxE Oilotion, är endast dammsugning. 
När träet behöver rengöring, tvättas  det med 
FAxE Golv/Panelsåpa eller FAxE Oljevård.

OBS!
På lackerade och konstgjorda ytor användes
FAxE Golack vård från Golack serien.


