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FAST BRUN SÆBE  Teknisk datablad 
 

 

Anvendelsesområder 
Velegnet til almindelig rengøring og vask, f.eks.  

Keramiske-, sten og rustfrie vaske, toiletter, gummi, klinker, hvor der efter- 

lades en klar, smudsafvisende sæbefilm. Sæbefilmen bliver stærkere efter 

flere behandlinger. 

Gulve: f.eks.Beton, terrazzo, marmor, ubehandlede fliser, trægulve, klinker,  

kork- og vinylgulve. 

Møbler: f.eks. Udmalede og ubehandlede træmøbler – fyr og eg. 

Andre industrielle anvendelser: f.eks. Båndsmøre- og glidemiddel. 

 

Må ikke anvendes på malet og ferniseret træværk og i selvrensende ovne!!! 

Koncentreret sæbe bør ikke anvendes på malede og lakerede overflader, da  

det opløser malingen/lakken. 
  

Behandling 
Brug egnede beskyttelseshandsker. 
 
Ca. 25 g (2 spsk.) sæbe blandes med 5 liter varmt vand.  
Doseringen kan ændres i forhold til tilsmudsningsgraden. 

Blandes grundigt inden brug. 

En korrekt dosering er billigere og minimerer miljø –belastningen. 

 

Sæben piskes ud i varmt vand. Vaskevandet fordeles over et passende areal.  

Grundig aftørring foretages uden efterskylning. 

Hvis gulvet ikke bliver rent ved normal rengøring, foretages en grundren- 

gøring med et universalrengøringsmiddel, for at fjerne sæbefilmen. 

Kan anvendes til rengøring af grillriste og ovnplader, hvor Krystalsæben  

påføres koncentreret på emnet, som derefter pakkes ind i en plastpose eller  

klar folie, til dagen efter. Derefter vaskes sæben af med varmt vand. Ved  

meget kraftig belægning, gentages behandlingen. 

OBS! 

Vandmængden og i blødningstid bør begrænses på bl.a. linoleum. 

Lakerede gulve tåler ikke overdreven brug af vand og iblødsætning. Ved omlakering,  

bør der foretages en let slibning. Læs brugsanvisningen på lakken inden lakering. 

  

Opbevaring/affald 
Produktet opbevares bedst i originalemballage eller tilsvarende materiale, tæt lukket og tørt.  

Opbevares frostfrit.   

Bør opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler og 
lign. 
 
Affald bortskaffes via dagrenovationen. Brugsopløsningen bortskaffes til den lokale spildevandsrensning (kloak). 

 
 
 
 

     

 

Produktdata: 

Form Fast 

Farve Gylden brunlig 

pH-værdi 13 

vægtfylde 1,0 g/ml (25% opl.) 

Dosering 25g til 5 liter varmt 

vand 

Holdbarhed mindst 2 år  

 

Klassificering: 

 
Forårsager hudirritation 

Forårsager alvorlig øjenirritation 

Signalord Advarsel 

 

Sikkerhed: 
Anvend handsker af 

gummi/nitril og evt. 

sikkerhedsbriller. 

 

Flere oplysninger findes på 

www.bollerupjensen.dk 
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