SÆBESPÅNER

Teknisk datablad

Anvendelsesområder

Produktdata:

Sæbespånerne er velegnet til almindelig rengøring og vask.
Vask af alle tekstiler i hånden, f.eks.: Uld, hør/lærred, skjorter, undertøj,
sengelinned, dækketøj, tøj til spædbørn og tøj til allergikere.
Gulve, f.eks.: Ubehandlede og ludbehandlede trægulve, uglaserede klinker,
skiffer granit, marmor, terrazzo og linoleum.
Møbler, f.eks.: Ubehandlede træmøbler – fyr og eg, lædermøbler og møbler
med linoleumsbelægning. Er desuden velegnet til fodbad og rengøring af
smykker. Bør ikke anvendes i vaskemaskine pga. voldsom skumdannelse.

Behandling
Dosering:
ca. 15 g til 10 liter blødgjort varmt vand.
ca. 35 g til 10 liter ikke blødgjort varmt vand.
Til linoleum anvendes ca. 10 g til 10 liter varmt vand.
En korrekt dosering er billigere og minimerer miljøbelastningen.
Doseringen kan ændres i forhold til tilsmudsningsgraden, eller behandlingen
gentages. Overdosering af sæbespåner vil give fedtede gulve.

Form
Farve
Indeholder
pH-værdi
opløsning)
vægtfylde
Dosering

Spåner
Hvide/gullige
>30% sæbe
Ingen parfume
10,5 (1%

0,45 g/ml
10-35g i 10 liter
varmt vand
Holdbarhed 2 år, efter åbning
ca. 1 år
Klassificering:
Ingen klassificering

Sikkerhed
Anvend handsker af
gummi/nitril.

Sæben blandes med varmt vand. Meget snavset tøj kan lægges i blød i ca.
15 min., hvis farverne tåler det. ULD OG SILKE BØR ALDRIG LÆGGES I BLØD.
Ved vask af f.eks. islandsk uld, spinde uld og lignende der ikke må affedtes,
Flere oplysninger findes på
vaskes i rigeligt håndvarmt vand (30-40°C). Vaskevandet trykkes igennem
www.bollerupjensen.dk
tøjet. UNDGÅ GNIDNING, DA DETTE KAN GIVE FILTNING AF ULDEN.
Skyl tøjet grundigt (mindst 3 gange) i håndvarmt vand. Centrifuger tøjet eller lad det ligge i ca. 2 timer.
Træk strikvarer i facon og bred dem ud på et tørt håndklæde.
STRIKVARER I ULD MÅ ALDRIG TØRRE I SOLEN, VED STÆRK VARME ELLER I TØRRETUMBLER.
Smykker kan rengøres med sæbevand og en blød børste. Skyl efter med lunkent
Vand eller polér med en blød klud.
Gulve kan efterhånden blive fedtede af for meget sæbevand. I sådanne tilfælde kan
der af og til vaskes med et universalt rengøringsmiddel, hvorefter der igen vaskes med sæbevand.
Der bør ikke anvendes sulfomidler på sæbebehandlede gulve, da det vil affedte og udtørre træet.
OBS!
Vandmængde og i blødsætningstid bør begrænses på bl.a. linoleum.
Lakerede gulve tåler ikke overdreven brug af vand og iblødsætning. Ved om lakering bør der foretages, en let
slibning. Læs brugsanvisningen på lakken inden brug.

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