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TECHNICKÝ LIST  
 

Název produktu: 

FAXE Podlahové mýdlo 0290 

Typ produktu: FAXE Podlahové mýdlo je vyrobeno ze světle zbarveného, rafinovaného rostlinného oleje a         

přírodního vosku. Obsahuje take bílé pigmenty. 

Použití: Podlahové mýdlo FAXE White se používá zejména k následné péči a údržbě 

dřevěných podlah ošetřených louhem, nábytku, desek stolů apod., kde je vyžadována 

bílá patina. Je také obzvláště vhodné pro staré, louhem upravené a dřevo bez 

povrchové úpravy, které je třeba znovu osvěžit. Podlahové mýdlo FAXE Natural je 

speciálně vyvinuto pro následnou péči a údržbu louhovaných dřevěných podlah, 

nábytku, desek stolů apod. Je ale take velmi vhodné pro dřevo bez povrchové úpravy, 

dlaždice, korek apod. Dřevo ošetřené louhem je účinně nasyceno hustým roztokem 

podlahového mýdla FAXE a vody.                                                                                                                             

 Vlastnosti: Podlahové mýdlo FAXE je jemné, olej regulující činidlo vhodné pro použití na 

olejované, voskované nebo mýdlem ošetřené dřevěné povrchy. Podlahové mýdlo 

FAXE Natural dodává dřevu lehký, zlatavý povrch a podlahové mýdlo FAXE White 

zase lehký bílý povrch. Oba jsou hedvábně matné a snadno se udržují a čistí. 

Aplikace: * Před použitím nádobu protřepejte. 

* Smíchejte 1 l podlahového mýdla FAXE s 5-10 l vody. 

* Pomocí mopu nebo hadru umyjte dřevěný povrch mýdlovou vodou v podélném směru. 

* Povrch setřete vlhkým mopem nebo hadrem. 

* Pro dosažení nejlepšího výsledku ošetření před použitím opakujte. 

Specifikace: 

  ČIŠTĚNÍ/ÚDRŽBA: 

Pro denní údržbu a čištění povrchu ošetřeného podlahovým mýdlem FAXE je dostačující vysávání. Jakmile se    

na povrchu objeví nečistoty, snadno je umyjete pomocí podlahového mýdla FAXE, jak je popsáno výše. K čištění 

však použijte 1 l mýdla na 10-20 l vody. 

Skladování: Mimo mráz, v chladu a v uzavřeném balení. 

Skladovatelnost: 60 měsíců v neotevřeném balení. 

Dostupné barvy: Čirý nebo bílý. 

Poznámka: Velmi znečištěný povrch a odolné skvrny je třeba nejprve vyčistit pomocí přípravku 

FAXE Woodcleaner a horké vody v poměru 1:40. Nechte dřevěný povrch uschnout 1-

2 hod a poté naneste podlahové mýdlo FAXE tak, jak je popsáno výše. 
 

Uvedené informace vycházejí ze současného stavu znalostí a jsou určeny k obecnému poskytnutí informací o 

našich produktech a jejich použití. Neměly by být vykládány jako záruka specifických vlastností popsaného 

produktu nebo jeho vhodnosti pro konkrétní aplikaci. Kvalita našich produktů je obsažena v našich všeobecných 

prodejních podmínkách. 
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