GULVSÆBE HVID

Teknisk datablad

Anvendelsesområder

Produktdata:

Gulvsæbe hvid er beregnet til efterbehandling, vedligeholdelse og opfriskning
af bla. lud-, sæbe- og oliebehandlet trægulve og andre træoverflader, hvor
Form
der ønskes en hvidpigmenteret overflade.
Farve
Gulvsæbe hvid er fremstillet af lyse og rene vegetabilske olier tilsat hvid
pigment, der effektivt mætter træets porer og dermed beskytter mod spildte
væsker (eks. kaffe, rødvin mm.), som giver en lys og vedligeholdelsesvenlig
pH-værdi
overflade. Bør ikke anvendes koncentreret på malet og ferniseret træværk, da sæben
vægtfylde
kan opløse malingen/lakken.

Flydende
Lys gul med hvidt
bundfald, omrystet
mælkehvid
ca. 10,0
1,0 g/ml
Dosering
1-3 dl til 5 liter
varmt vand
Holdbarhed mindst 2 år
Indhold
sæbe 5-15%
Konservering

Behandling
Brug egnede beskyttelseshandsker.
Dunken med gulvsæbe hvid omrystes inden dosering.
Grundbehandling: 3 dl gulvsæbe hvid til 5 liter varmt vand
Alm. Rengøring: 1 dl gulvsæbe hvid til 5 liter varmt vand.
Doseringen kan ændres i forhold til tilsmudsningsgraden.
En korrekt dosering er billigere og minimerer miljøbelastningen.

Klassificering:
Ingen klassificering

Gulvet/overfladen der skal behandles skal være smuds og støvfrit. Helt nylagte gulve skal afslibes.
Hvis der ved sæbebehandlingen tilføres for meget vand til træet, kan man
risikere, at træet begynder at udvide sig og når det tørrer igen, vil træet
trække sig sammen. Det kan resultere i lidt større sprækker mellem brædderne end oprindeligt. For meget vand på lamelparketgulve, vil påvirke limningen uhensigtsmæssigt.
Grundbehandling: Sæbeopløsningen påføres med gulvklud eller moppe i
træets længderetning til træet er mættet. Efter nogle minutter aftørres overskydende sæbe med en fugtig klud (uden sæbe). Behandlingen gentages 2-3
gange når overfladen er helt tør.

Sikkerhed:
Anvend handsker af
gummi/nitril og evt.
sikkerhedsbriller.
Flere oplysninger findes på
www.bollerupjensen.dk

Alm. Rengøring: Støvsugning er tilstrækkelig ved daglig rengøring. Er gulvet lettere snavset, vaskes gulvet i
gulvsæbe hvid efter samme princip som grundbehandling, dog kun 1 gang (se dosering).
Vanskelige pletter: Opblød pletten med vand, gnid koncentreret sæbe ind i pletten og lad det virke i ca. 5 minutter.
Fjern pletten med en grov svamp og aftør området med en klud. For at genopfriske den hvide pigmentfarve på det
behandlede område, kan der smøres et tyndt lag koncentreret sæbe på området og lade det tørre.
Der bør ikke anvendes sulfomidler på sæbebehandlede gulve, da det vil affedte og udtørre træet.

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).
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