Används inomhus för rengöring och underhåll av olje- eller såpabehandlade golv
samt grundbehandling av lutbehandlade träytor
Allmänt

Gammeldags Träsåpa är återfettande. Den ger extra skydd åt trä enligt gammal
tradition och en behaglig träyta.
Gammeldags Träsåpa finns ofärgad eller med vitt pigment.
Den vitpigmenterade såpan passar speciellt bra till slutbehandling av golv som
grundbehandlats med Gammeldags Trälut vit, men även för underhåll och rengöring av golv behandlade med Timberex vitpigmenterade oljor.
Följ samma instruktioner som för ofärgad såpa.

Steg-för-steg instruktion, se andra sidan.
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STEG-FÖR-STEG INSTRUKTION
Åtgång
Rengöring: 0,5 dl såpa + 10 l ljummet vatten
Grundbehandling: 1 dl såpa + 6 dl ljummet vatten (7 dl färdigblandad vätska räcker till 7-10m2)
Periodiskt underhåll: 1 l såpa + 10 l ljummet vatten
Verktyg
Hink, skurborste, trasa/mopp, dammsugare. Vid grundbehandling polermaskin + röd rondell (större ytor), hållare +
rött skurblock (mindre ytor samt för borttagning av ev. fläckar).
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Fläckborttagning
1. Dammsug alt. torrmoppa golvet noga. 2. Bearbeta fläcken med såpalösning enligt dosering 0,5 dl Såpa + 10 liter
ljummet vatten. 3. Om fläcken sitter djupt, tag ett rakblad och skrapa försiktigt på fläcken. Sitter den fortfarande
kvar använd ett finare sandpapper och putsa bort märket. 4. Grundbehandla den nu trärena fläcken genom att
stryka ut ett lager såpalösning enligt dosering 1 dl Såpa + 6 dl ljummet vatten. Låt torka och upprepa sedan 2-3 ggr
eller till dess att ytan inte tar till sig mer såpa. 5. För bästa resultat torrpolera med hållare + rött skurblock (mindre
ytor) alt. maskin + röd rondell (större ytor).
De avbildade kulörerna är fotografier
och endast vägledande.Det finns alltid
risk för att färgavvikelser uppkommer
vid tryckning av broschyrmaterial.
Ofärgad

Vit

Säkerhet
Säkerhetsinformation för produkten finns på
produktetiketten. Säkerhetsdatablad finns
att tillgå för yrkesmässiga användare och
tillhandahålls på begäran.

Gammeldags Träsåpa
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Grundbehandling
1. Tänk på att golv- och rumstemperatur ska vara ca 20 C°. Slipa ytan ordentligt före grundbehandling, som avslutande papper rekommenderas korn 100 för barrträ. Dammsug ytan fri från allt slipdamm. 2. Utför ev.lutbehandling
(se separat instruktion) beroende på önskat slutresultat. 3. Skaka såpaflaskan (extra noga för pigmenterad såpa).
Blanda såpalösning i en hink enligt dosering ovan. Tänk på att antalet appliceringar/åtgång kan öka beroende på
hur gammalt eller poröst golvet är. 4. Lägg ut såpalösningen på golvet med mopp/trasa. 5. Låt torka ca 1 tim.
(beroende på luftfuktighet/temperatur) eller tills ytan känns yttorr. 6. Upprepa punkt 4-5 ovan 2-3 ggr eller till dess
att ytan inte tar till sig mer såpa. Direkt efter sista appliceringen torka bort ev. överskott med luddfri trasa. 7. Efter
ca 24 tim. torrpolera golvet med hållare + rött skurblock (mindre ytor) alt. maskin + röd rondell (större ytor). 8. När
golvet är helt torrt kan det tas i bruk.

Tillverkaren förbehåller sig rätten till tekniska ändringar
i instruktionen utan föregående meddelande.

Rengöring av såpa- eller oljebehandlade golv / periodiskt underhåll
1. Dammsug alt. torrmoppa golvet noga. 2. Fukttorka golvet med såpalösning enligt ovan med en väl urvriden
mopp/trasa, golvet ska vara torrt efter ca 1-2 minuter. 3. När golvet är helt torrt kan det tas i bruk. 4. I offentlig
miljö torrpoleras golvet periodvis med maskin + röd rondell för bästa resultat.

