
100-годишна
скандинавска традиция

в обработката на
дървени повърхности!

1505 София, ул. Алеко Константинов 26,
тел.: (02) 858 11 94, тел./факс: (02) 958 14 73,
GSM: 0888 695 376; GSM: 0888 545 632;
е-mail: atrox@bg400.bg, www.atroxiso.com

Ако мебелите Ви са изложени продължително време на влиянието на атмосфер-
ните условия на открито, дървото придобива сиво-черен цвят и загрубява, а спо-
ред разположението им отделни участъци се покриват с мъх, лишеи и т.н.
Посивяването, всякакъв вид замърсявания, както и обезцветяването на такива по-
върхности могат да бъдат напълно премахнати с помощта на FAXE Outdoor
Cleaner 1+2. Задължително е след това да се приложи и финална предпазваща

обработка с FAXE Outdoor Oil - по този начин дървото ще изглежда като ново.

За обработка с масло на дървени тераси се изпол-

зва FAXE Outdoor Oil, което се предлага в 5 вари-

анта за различни цветове на дървото - Teak,
Bangkirai, Douglas, Larch, Clear. Цветното масло
за тераси е значително по-устойчиво на
атмосферните влияния от безцветното.

С FAXE Outdoor Oil дървото отблъсква
водните капки, защитено е от ултравиоле-
товата светлина и дълго време задържа
хубавия си цвят. Това масло е особено
износоустойчиво, тъй като попива в дър-
вото и се закалява. Предлага се в цвето-
вете Clear, Teak и Bangkirai.

Обработка и поддръжка на тераси
и градински мебели от дърво

Преди

След



Основна обработка на нетретирани
дървени повърхности

За обработка с масло са подходящи
повърхности от дърво и корк, залепени
масивно или многослойно. 

За почистване и поддръжка се използват оригинал-
ните продукти на FAXE, тъй като те максимално отго-

варят на нуждите на обработените с масло подове.

1. Първоначална поддръжка
Предварително третираният с масло паркет и дюше-
мето от масивно дърво стават наистина пригодни за
ползване едва след финалната им обработка с
масло или паста за поддръжка. 
За намазано в бяло дърво използвайте продуктите за
поддръжка на FAXE в бял цвят, а за всички останали
повърхности - продуктите ни в естествен цвят (без оц-
ветители).
FAXE Oil Care White/Natural – за всякаква
естествено втвърдена основна обработка
(втвърдяване чрез кислород)
FAXE Classic/Interieur Beeswax -
за третирани с масло, с
масло и восък или с
ултравиолетови
масла подове.

2. Влажно почистване
FAXE Floor Soap White - лесно почистване, вкл. и за
машинно приложение. При почистването с него по-
изхабените участъци могат веднага след изсъхва-
нето да бъдат последващо полирани с масло или
паста за поддръжка.
FAXE Floor Soap Natural - за жилищни нужди, с об-
ратно омасляващо почистване. Благодарение на ви-
сокото си съдържание на растителни мазнини този
сапун дава на дървото допълнителна поддръжка и
еластичност.

3. Основно почистване
FAXE Wood Cleaner - разреден с вода по-

чиства обработените с масло повър-
хности. За допълнително

намазване с масло се пол-
зват същите продукти,

както при първона-
чална под-

дръжка.

Обработка на маси и кухненски плотове от
дърво
Плотовете на масите трябва да бъдат третирани
с масло по същия начин, както и подовете. Това
осигурява идеална защита срещу вода, влага и
замърсяване. Почистването, поддръжката и въз-
становяването са същите, както и при подовете.

FAXE спрей за почистване на петна от храна и

напитки.

Обработка на дървени повърхности с лакове
GOlak на FAXE
Алтернативно на всички други FAXE продукти, ла-
ковете са разработени и предназначени да съз-
дават износоустойчив филм върху дървените
повърхности с висока якост и възможност за
лесна поддръжка. Лаковете са бързосъхнещи,
почти без миризма, произведени на водна ос-
нова и могат да бъдат използвани за всякакви
дървени повърхности - подове, мебели, плотове,
панели и т.н.

Поддръжка на обработени с масло
дървени повърхности 

2. Основна обработка с масло
FAXE Prestige Oil е модерен продукт с много високо
съдържание на твърди частици и със съответната
рентабилност. Предлага се в цвят естествен и бял.
1 литър е достатъчен да покрие 25 м2.
FAXE Business Oil се използва при професионална
обработка на големи повърхности с кратък период
на втвърдяване. Предлага се в цвят естествен и бял.
1 литър е достатъчен да покрие 18 м2.
FAXE Combicolour е готово оцветено, можете да из-
бирате между 9 нюанса. 1 литър е достатъчен да
покрие 18 м2.

1. Предварителна обработка с основа
FAXE Hardwood Lye е подходяща за всички
видове дърво и му придава равномерен,
светъл вид. 
FAXE Lye Original е класически продукт на

FAXE - произвежда се от 1936 г. Продуктът
е леко пигментиран в бяло и придава на
боровата и смърчова дървесина типичния
светъл външен вид. Шарките стават под-
чертани, а жилите и сърцевината изглеж-
дат благородно сиви.
FAXE Bleaching Lye не съдържа в себе си
бели оцветители. По този начин се постига
т.нар. „античен“ ефект или ефекти, по-
добни на опушване на дървото.
FAXE White Lye се прилага за избелваща
обработка на много видове широколистна
дървесина.


