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     FAXE Möbel-/Bordskive-Olja   
Produktbeskrivning: 
FAXE Möbel-/Bordskive-Olja är speciellt utvecklad för bekväm grunn- och 
återbehandling och skötsel av bordskivor, möbler och liknande, som skall ha 
en vattenavvisande och slitstark yta. Produkten är baserad på rena naturoljor. 
Finns i Natur och Vit.  
Verktyg: 
Roller, oljeskrapa, färgtråg, vit polerpad, golvtrasa.  
Förberedelse: 
Träet slipas vid behov med ett finkornigt sandpapper. Rengör därefter grundligt 
med FAXE Trärens och varmt vatten. Därefter ska träet torka helt. Torktid ca. 
5 timmar v/20°C. Rengöringen förbättrar träets yta och intensifierar färgen i 
träet. FAXE Trärens påföres vid min. 18°C.  
Användning: 
Användes på obehandlat eller lutbehandlat trä, på köksbordskivor, möbler 
m.m., där man vill ge träet en vacker gyllene lyster med FAXE Möbel-/
Bordskive-Olja Natur eller en vacker vitskurad yta med FAXE Möbel-/
Bordskive-Olja Vit.  
Arbetsbeskrivning: 
1. Tvätta träet med FAXE Trärens. 
2. När träet är torrt slipas med fint sandpapper korn 180. 
3. Skall bordskivan vara extra vitpigmenterad påföres först FAXE Lut Vit. 
4. Till vitpigmenterad yta väljes FAXE Möbel-/Bordskive-Olja Vit och till natur-

färgad väljes FAXE Möbel-/Bordskive-Olja Natur. 
5. Påför olja och låt den suga in i träet i 15 minuter. Torka grundligt efter 

med rena, torra bomullstrasor, så det icke ligger olja kvar på ytan och låt 
träet torka i 8 timmar. 

6. Skall bordskivan ha extra hög finish mellanslipas med korn 240 efterföljt 
av ett mycket tunt lager olja. 

7. Polera ytan med torr bomullstrasa och låt träet torka i 8 timmar före 
användning. 

8. Undvik smuts och fukt på bordskivan de första 5-7 dagarna.   
Underhåll/Rengöring: 
Efter behov rengöres med FAXE Oljevård Vit/Natur eller FAXE Golv/Panelsåpa 
Vit/Natur. Vid slitage rengöres med FAXE Trärens och återbehandlas med FAXE 
Möbel-/Bordskive-Olja  
Tekniska data: 
Åtgång: 4-12 m²/l.
Omskakas.
Rengöring: Verktyg rengöres i Mineralsk Terpentin. 
Torktid: Fullt härdat efter ca. 7 dagar. 
Dock kan träytan försiktigt användäs efter ca. 8 timmar.  
Förvaring: Inte under +5°C.  
Innhållsstoff: 
Förädlade växt- och träoljor, isoparaffin <15%, torkmedel, titandioxid (endast i Vit).
Produkten omröres omsorgsfullt före och under användning. Om det skall 
användas flera dunkar till behandlingen, skall allt innehåll blandas samman 
före användning för att säkra ett enhetligt resultat. Vi rekommenderar alltid att 
göra ett mindre prov för att testa ytan, vidhäftning och färgton. För ytterligare 
information se www.faxelud.dk eller www.akerberg.se
VOC: 2004/42/IIA(i)(500)130
Förbehåll för tekniska ändringar och tryckfel.
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Förvaras otillgängligt för barn.

W

VIKTIGT
Fara for självantändning: Oljeindränkta trasor, slipdamm mm kan självantända. Dessa 
genomblötas med vatten och bortforslas eller förvaras i tättslutande emballage.
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