Dit Gulv
Vores Passion

T R A DIT ION SINCE 1926

Dit gulv
er dit
største
møbel

- pas godt
på det.

Kærlighed til træ
FAXE’s mission er at give alle trægulve et langt
og smukt liv, hvor alderen kombineret med den
rigtige pleje tilfører træet personlighed og patina.
Træ er et vidunderligt materiale, der funktionelt
og æstetisk fylder meget i danske hjem som
møbler og byggematerialer. Vi former træet,
farver det og fremhæver den enkelte træsorts
skønhed og særpræg.
Træ på gulvet er smukt og gør husets rum behagelige at opholde sig i. Og med den rigtige
pleje holder et godt trægulv nærmest uendeligt.
Og det på trods af alle de strabadser, vi udsætter vores gulv for. Gulvet er uden sammenligning
hjemmets største og mest udsatte møbel.
Træ er naturens værk, og med FAXE’s navn på
etiketten, er du sikret et moderne produkt, der
tager hensyn til miljøet både ved fremstillingen af
produktet, og ved brugen.
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Med passion
følger kvalitet.
Vi tilstræber kun det bedste.
Passion for kvalitet
I 1926 opfandt Malermester Karl Faxe en lud, der
med bare en enkelt behandling tilførte træ en eftertragtet hvidskuret overflade, som ellers krævede en
hel stribe behandlinger med sæbelud, sand, kalk og
pibeler.
Karl Faxe´s lud blev starten på virksomheden FAXE,
der siden og gang på gang har sat nye standarder
for kvalitetsprodukter til nænsom pleje af træ.
I dag er FAXE en del af Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S,
som er en traditionsrig producent af kvalitetsprodukter til pleje og bevaring af både træ, metal
og beton, der er grundlagt så tidligt som i 1889.
Sammen dyrker vi vores passion for kvalitet og dækker hele værdikæden fra produktudvikling, produktion, salg og levering.
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FAXE vil GUIDE
dig til det bedste
slutresultat!
UBEHANDLEDE GULVE
LÆRK/FYR

Natur

ASK

Hvid

Natur

BØG

Hvid

Natur

Hvid

Natur

Hvid

VÆLG NUANCE
FAXE TRÆRENS

GRUNDRENGØRING
FORBEHANDLING
GRUNDBEHANDLING
VEDLIGEHOLDELSE

FAXE HVID
LUD / FAXE
LUD ORIGINAL

FAXE HVID
LUD / FAXE
LØVTRÆSLUD

FAXE HVID
LUD / FAXE
LØVTRÆSLUD

FAXE HVID
LUD / FAXE
LØVTRÆSLUD

FAXE PRESTIGE OLIE NATUR/HVID
FAXE TRÆOLIE NATUR/HVID
FAXE GULVSÆBE NATUR/HVID
FAXE OLIEPLEJE NATUR/HVID

RENOVERING
GRUNDRENGØRING

FAXE TRÆRENS

PLEJEOLIERING

FAXE PLEJEOLIE NATUR/HVID
FAXE OILOTION

VEDLIGEHOLDELSE

FAXE GULVSÆBE NATUR/HVID
FAXE OLIEPLEJE NATUR/HVID
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D

Selv med de bedst tilgængelige produkter, vil du være i stand til at få et dårligt slutresultat.
Derfor skal produkterne anvendes på rigtig måde, i henhold til det ønskede resultat.
FAXE føler sig forpligtet til, at guide dig frem til det bedst tænkelige resultat, uanset om du ønsker et lyst, hvidt, gyldent eller
farvet udseende.
I skemaet herunder, vil du blive ledt frem til det ønskede resultat, med bare få trin.
Vælg din træsort og det udtryk du ønsker og skemaet gør resten!
Husk på at træ er et levende materiale, som kan fremstå forskelligt i udtryk og farve, selv indenfor samme træsort og
resultatet kan derfor variere.

FORBEHANDLEDE GULVE
EG

Ekstra Hvid

Mahogni

Grå

Sort

VALNØD

EG

EG

Natur

Natur

Hvid

FARVET EG

FAXE
HVID
LUD
FAXE PRESTIGE FAXE PRESTIGE FAXE PRESTIGE FAXE PRESTIGE
OLIE + FAXE
OLIE + FAXE
OLIE + FAXE
OLIE + FAXE
COMBICOLOR COMBICOLOR COMBICOLOR COMBICOLOR
HVID
SORT
GRÅ
MAHOGNI

FAXE PRESTIGE OLIE NATUR
FAXE TRÆOLIE NATUR

RENOVERING
FAXE TRÆRENS

FAXE PLEJEOLIE NATUR/HVID
FAXE OILOTION
FAXE GULVSÆBE NATUR/HVID
FAXE OLIEPLEJE NATUR/HVID
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FAXE Gulvsæbe
En lys, naturlig og åben overflade.
FAXE Gulvsæbe fremstilles af lyse og rene vegetabilske olier og
naturvoks. Produktet er specielt udviklet til hurtigt at mætte træets
porer og give effektiv beskyttelse mod spildte væsker som f.eks.

VARIANTER:
FAXE Gulvsæbe Natur
FAXE Gulvsæbe Hvid
FAXE Træsæbe Spray Natur
FAXE Træsæbe Spray Hvid

kaffe, rødvin m.m. FAXE Gulvsæbe Natur giver træet en lys,

ENHEDER:

gylden overflade og FAXE Gulvsæbe Hvid giver træet en helt lys,

FAXE Gulvsæbe 1,0 L, 2,5 L, 5,0 L.
FAXE Træsæbe Spray 750 ml.

hvidskuret overflade. Ludbehandlet træ mættes effektivt med en
fed opløsning af FAXE Gulvsæbe og vand.

CERTIFIKATER:
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FAXE Gulvsæbe tilbydes i en Klar-til-brug løsning, under navnet
FAXE Træsæbe Natur/Hvid. Produktet er nemt og brugervenligt,
til gulve og andre træoverflader.

FAXE Oliepleje
FAXE Oliepleje har en fremragende vaskeevne og beskytter imod

VARIANTER:

smuds og væsker. Samtidig får træværk m.m. en smuk, silkeblank

FAXE Oliepleje Natur
FAXE Oliepleje Hvid

overflade. FAXE Oliepleje anvendes især på trægulve, der er
fabriksolierede eller efterbehandlet med FAXE Træolie eller FAXE

ENHEDER:

Prestige Olie. FAXE Oliepleje er baseret på acrylvoks samt naturlig

1,0 L, 2,5 L, 5,0 L.

bi- og palmevoks. Produktet indeholder ingen opløsningsmidler.
Ved førstegangsbehandling eller renovering af det oliebehand-

CERTIFIKATER:

lede gulv kan overfladen forsegles effektivt ved at påføre FAXE
Oliepleje Natur ufortyndet.
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FAXE Trærens
FAXE Trærens er et effektivt, miljøvenligt produkt, specielt frem-

VARIANTER:

stillet til grundrengøring af træ. Produktet indeholder ingen

FAXE Trærens
FAXE Pletfjerner

organiske opløsningsmidler, parfume eller farvestof. FAXE Trærens
anvendes hovedsagelig til grundrengøring og afrensning inden

ENHEDER:

lud, sæbe eller oliebehandling.

FAXE Trærens 1,0 L, 2,5 L.
FAXE Pletfjerner 250 ml.

FAXE Pletfjerner er et specialprodukt til pletfjerning. Typiske pletter som f.eks. fedt, blod, kaffe, te, rødvin på ubehandlet, sæbebehandlet, vokset , lakeret og olieret træ kan fjernes skånsomt.
FAXE Pletfjerner indeholder ikke opløsningsmidler, duftstoffer eller
pigmenter.

FAXE Vinylvask
FAXE Vinylvask er et effektivt rengøringsmiddel speciel fremstillet

VARIANTER:

til rengøring af vinyl-, kork- og laminat gulve. Er også særdeles

FAXE Vinylvask

effektiv til rengøring af melaminoverflader, PUR-forstærkende vinyler, polish- og voksbehandlende vinyler, lakerede overflader samt

ENHEDER:
1,0 L.

polish/voksbehandlede gulve.
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FAXE Prestige Olie
FAXE PRESTIGE OLIE er en eksklusiv og effektiv olie med et højt

VARIANTER:

indhold af forædlede planteolier. Olien forener skønhed med en

FAXE Prestige Olie Natur
FAXE Prestige Olie Hvid

usædvanlig slidstyrke, som gør træet nemt at pleje, og giver det
en smuk, naturlig overflade. Kan anvendes på alt ubehandlet og

ENHEDER:

ludbehandlet løv- og nåletræ, hvor man ønsker at tilføre træet

1,0 L, 2,5 L., 5,0 L.

en dyb, gylden glød eller en smuk, hvidskuret overflade, som er

CERTIFIKATER:

yderst holdbar, og hvor den naturlige struktur bevares og fremhæves.
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FAXE Træolie
FAXE Træolie anvendes til ubehandlet eller ludbehandlet massivt

VARIANTER:

træ og parketgulve. Træet bliver smudsafvisende og slidstærkt.

FAXE Træolie Natur
FAXE Træolie Hvid

FAXE Træolie kan anvendes med håndkraft ved mindre arealer
eller vha. maskiner ved større arealer.

ENHEDER:
1,0 L, 2,5 L, 5,0 L.

CERTIFIKATER:
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FAXE Plejeolie
FAXE Plejeolie anvendes til førstegangspleje og renovering af

VARIANTER:

træoverflader, der er blevet behandlet med naturlige, hærdende

FAXE Plejeolie Natur
FAXE Plejeolie Hvid

olier. Eksisterende olieoverflader bliver særligt slidstærke. Slidte
overflader får fornyet dybde og glød. FAXE Plejeolie anbefales

ENHEDER:

af producenter af færdigparketgulve til førstegangsbehandling.

1,0 L, 2.5 L.

Små områder bearbejdes med håndkraft, større områder med en

CERTIFIKATER:

maskine.
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FAXE Oilotion
FAXE Oilotion er specielt udviklet til en nem og hurtig genop-

VARIANTER:

friskning og vedligeholdelse af oliebehandlede gulve. Produktet

FAXE Oilotion Natur

har en hurtig tørretid og gulvet er hurtig klar til brug.
FAXE Oilotion er fremstillet af vegetabilske olier og voks. Produktet

ENHEDER:
1,0 L, 2.5 L.

påføres let med svaber, så al brug af polermaskine undgås.
FAXE Oilotion både olierer og plejer træet, samt giver en gennemsigtig, beskyttende og væskeafvisende film på gulvets overflade,
som gør at gulvet bliver nemt at vedligeholde. På naturolierede
gulve fremhæver og vedligeholder FAXE Oilotion den dybe
gyldne glød, der er i træet.
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FAXE Lud Original
FAXE Lud Original stopper effektivt gulning af ubehandlet fyr-

VARIANTER:

og grantræ. Træet får det karakteristiske lyse, hvide udseende,

FAXE Lud Original

hvor årer og kernetræ bliver fremhævet. Alt efter træsorten bliver
kernetræet mørkere. Struktur og åretegning bevares. FAXE Lud

ENHEDER:
1,0 L, 2.5 L, 5,0 L.

Original anvendes på nyt, ubehandlet eller afslebet træ på gulve,
vægge, møbler, bordplader, døre m.m.

FAXE Løvtræslud
FAXE Løvtræslud giver massivt træ som fx bøg, eg, ask, ahorn og

VARIANTER:

andre lyse løvtræssorter et pænt, lyst, bleget udseende og bevarer

FAXE Løvtræslud

den naturlige struktur. FAXE Løvtræslud kan med succes lysne
mørke fugtskjolder på parketgulve.
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ENHEDER:
2,5 L.

FAXE Hvid Lud
FAXE Hvid Lud standser træets naturlige gulningsproces og giver

VARIANTER:

ubehandlet træ en lys, jævn, hvidskuret overflade med en syn-

FAXE Hvid Lud

lig struktur. FAXE Hvid Lud kan anvendes til alle, fortrinsvis lyse
træsorter, men farvetonen vil afhænge af træsorten. FAXE Hvid

ENHEDER:
1,0 L, 2.5 L, 5,0 L.

Lud er specielt velegnet til Douglas træ, da åretegningen og farvenuancen her vil fremstå særdeles smukt. Produktet er klart til brug
og let at påføre.

FAXE Panellud
FAXE Panellud er en vandbaseret, mild lud, der effektivt beskytter

VARIANTER:

loft- og vægpaneler mod gulning ved at neutralisere garvesyren

FAXE Panellud Hvid
FAXE Panellud Hvid Dækkende

i træet. Er tilsat beskyttende UV-filter og antioxiderende middel.
Indeholder naturolier og voks, som mætter og forsegler overfladen,

ENHEDER:

så den er nem at vedligeholde. FAXE Panellud er specielt velegnet

FAXE Panellud Hvid 1,0 L, 2.5 L, 4,0 L.
FAXE Panellud Hvid Dækkende 4,0 L.

til opfriskning af gulnet træ, som hermed får et smukt, hvidskuret
udseende.
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FAXE Udendørs Renseprodukter
FAXE Terrasserens er egnet til rengøring af terrassebelægninger
lavet af ubehandlet eller olieret træ, sten eller kompositmateriale.
FAXE Terrasserens fjerner belægninger og forhindrer deres hurtige
nydannelser.
FAXE Trærenser Udendørs fjerner snavs, belægning og mindre
spor af forvitring ved ubehandlede eller olierede træoverflader.
FAXE Trærenser Udendørs anvendes til den regelmæssige
rengøring og før en efterbehandling med FAXE Udendørs Olier.
FAXE Uderens 1 & 2 er et effektivt dybdevirkende rengøringsmid-

VARIANTER:
FAXE Terrasserens
FAXE Trærenser Udendørs
FAXE Uderens 1 & 2

ENHEDER:
FAXE Terrasserens 2,5 L.
FAXE Trærenser Udendørs 1,0 L.
FAXE Uderens 1 & 2 1,0 L.

del til snavset udendørs træ, murværk, fibercement og lignende.
FAXE Uderens 1 renser materialet i dybden, hvorefter FAXE Uderens 2 neutraliserer og bleger overfladen.

FAXE Udendørs Olier
FAXE Terrasseolie anvendes til behandling og renovering af ren-

VARIANTER:

gjorte træterrasser. FAXE Terrasseolie beskytter træet mod æld-

FAXE Terrasseolie Natur
FAXE Terrasseolie Gylden
FAXE Terrasseolie Teak
FAXE Terrasseolie Sort
FAXE Ædeltræsolie Natur
FAXE Ædeltræsolie Teak

ning. Pigmenterne supplerer farven i træet og modvirker blegning,
mens struktur og åretegning bevares. FAXE Terrasseolie har en
effektiv UV-beskyttelse og er meget slidstærkt.
FAXE Ædeltræsolie anvendes som behandling og renovering af
bl.a. havemøbler af træ. FAXE Ædeltræsolie er også velegnet til

ENHEDER:

behandling af vinduer og døre samt andet udendørs træværk.

FAXE Terrasseolie 2,5 L.
FAXE Ædeltræsolie 0,75 L.

FAXE Ædeltræsolie beskytter træet mod klimaets indflydelse. Pigmenterne supplerer farven i træet og forhindrer træet i en tidlig
ældning.
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FAXE Lak
FAXE GOlak er vandbaseret og meget slidstærk. Lakken giver en
uovertruffen slidstyrke, og anvendes til lakering af meget trafikerede områder, som f.eks. offentlige miljøer som kantiner, butikslokaler og til trægulve i øvrigt, hvor der stilles ekstra store krav til
slidstyrken.
FAXE Boliglak er en vandfortyndbar, hurtigtørrende og meget
effektiv gulvlak. Anvendes til lakering af planke- og parketgulve
med normal slitage.
FAXE Bådlak er en særdeles fyldig og elastisk bådlak med stor
slidstyrke og modstandsdygtighed over for saltvand og saltholdig
luft. FAXE Bådlak kan med fordel anvendes på alle træoverflader
inde og ude, hvor en stærk overflade ønskes.

VARIANTER:
FAXE GOlak Mat
FAXE GOlak Silkemat
FAXE GOlak Blank
FAXE Boliglak
FAXE Bådlak Mat
FAXE Bådlak Blank

ENHEDER:
FAXE GOlak 0,75 L, 2,0 L., 5,0 L, 10,0 L.
FAXE Boliglak 10,0 L.
FAXE Bådlak 0,75 L.

FAXE Lak Serie
FAXE GOlak Rens er et effektivt, miljøvenligt produkt, specielt

VARIANTER:

fremstillet til grundrengøring af træflader, som skal lakeres.

FAXE GOlak Rens
FAXE GOlak Hvidunder
FAXE GOlak Pleje

Produktet fjerner snavs og giver god vedhæftning for efterfølgende
lakering.
FAXE GOlak Hvidunder, er en vandbaseret grunder, der udover

ENHEDER:

at give træet et smukt hvidpigmenteret udseende, også beskytter

FAXE GOlak Rens 1,0 L.
FAXE GOlak Hvidunder 0,75 L, 2,0 L.
FAXE GOlak Pleje 1,0 L, 2,5 L.

træet effektivt mod gulning.
FAXE GOlak Pleje, er specielt udviklet til rengøring, pleje, beskyttelse og vedligehold af lakerede træoverflader. Produktet indeholder ingen opløsningsmidler og er en vandbaseret, miljørigtig
lakpleje.
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FAXE Combicolor

FAXE Bivoks

FAXE Blegemiddel

FAXE Combicolor er et jordfarvesystem,

FAXE Classic Bivoks giver lyst træ et

FAXE Blegemiddel har en opfriskende

udviklet til indfarvning af træ. FAXE

gyldent, klassisk udseende. Voksbehand-

og blegende effekt på gulnet og forvitret

Combicolor findes i mange spændende

ling gør træet smudsafvisende og mod-

træ. Særdeles velegnet til rengøring og

varianter, der kan blandes i alle FAXE

virker udtørring. Fremstillet af ren bi- og

opfriskning af malede og ubehandlede

ufarvede olier samt ludprodukter.

palmevoks.

overflader, f.eks. trægulve, møbler, træ-

FAXE Flydende Bivoks er let at arbejde

terrasser, stakit, vægge, havemøbler og

med. Gør træet smudsafvisende og mod-

plastoverflader.

virker udtørring af træet. Giver træet en
smuk, antikgylden farvetone.

FAXE Bordpladeolie

FAXE Stenserie

FAXE Bordplade Olie er specielt udviklet
til nem behandling og pleje af bordplader, møbler o. lign. der skal være
vandafvisende og slidstærke. Produktet
er på basis af rene naturolier. Anvendes
på ubehandlet eller ludbehandlet træ, på
køkkenbordsplader, møbler m.m.

FAXE Stenrens kan anvendes på de fleste vaskbare overflader. Fjerner snavs og fedt samt
gammel voks og polish. Anvendes til afrensning af terrazzo, vinyl, plastlaminat, fliser, mv.
FAXE Stenpolish er et acrylbaseret imprægneringsmiddel. Kan anvendes på de fleste
hårde gulvbelægninger. Fremhæver farve og struktur og efterlader en slidstærk overflade.
FAXE Stenpleje er et kombineret vaske- og plejemiddel. Fremhæver farve, dybde og efterlader en beskyttelsesfilm. Ideel til regelmæssig rengøring og pleje af f.eks. teglgulve, uglaseret keramik, marmor og natursten samt til overflader behandlet med FAXE Stenpolish.
FAXE Stenvask er et universelt rengøringsmiddel til alle vaskbare overflader og genstande. God til at fjerne sæbe og snavs på f.eks. keramik- og marmorfliser, sanitet, blandingsbatterier og emaljerede badekar.
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Statens Museum for Kunst, København

Loewe Showroom, Schweiz

Fire and Ice Hotel Neuss, Tyskland

Statens Museum for Kunst, København
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Esbjerg Farve- og Lakfabrik A/S
Energivej 13
DK-6700 Esbjerg
Tel. +45 7512 8600
www.faxelud.dk
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