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Termékleírás: Ezt a tartósan zsírosító szappant tradicionálisan Marokkóban készítik olívaolaj és kálilúg összefőzésével. 
Elsősorban mosdó- és mosószappanként használatos, de vizes oldata kiválóan alkalmas friss Tadelakt-
felületek kezelésére is; a mésztartalmú felületen vízben oldhatatlan mész-szappanok keletkezése révén a 
felületet víztaszítóvá és szennyeződéseket lepergetővé teszi, anélkül, hogy a diffúzióképességet gátolná. 
 

    Összetétel: Olívaolaj káliumszappanja 
 

    Tulajdonságok: • kenőcsszerű állagú 

• áttetsző 

• tisztán növényi alapanyagokból készül 

• oldószermentes 
 

 

    Felhasználási 
területek: 

Sötét színű tadelakt-felületek utókezelésére (víztaszító hatás elérése), magasfényezésére használható, 
valamint még meg nem száradt olajos szennyeződések (lazúr, keményolaj, standolajfesték) tisztítására, pl. 
kéz, ecsetek, felületek.  
 

     

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ: 
 

Alkalmas 
szerszámok: 

Puha ecset. 

    
Tadelakt: A feketeszappant 1:10-től 1:20-ig higításban meleg vízben oldja fel, puha ecsettel vékonyan kenje a Tadelakt-

felületre. Kevés száradási idő után polírozza a csiszolókővel. Ezáltal a felület víz- és szennyeződéstaszítóvá 
válik. Vizes helyiségekben, ahol freccsenő víz érheti, célszerű a felületet 2-3 nap múlva még egyszer kezelni, 
felhordás után PE-zacskóba csavart puha ronggyal egyenletesen fényessé polírozni. 
 

Tisztítás ápolás: Tadelakt-felületek tisztítását a feketeszappan vizes oldatával végezze; puha ecsettel vékonyan hordja fel 
majd PE-zacskóba csavart puha ronggyal polírozza el egyenletesen. 
 

Szerszámok 
tisztítása: 

Felhasználás után meleg vízzel azonnal tisztítandó. 
 

Anyagszükséglet: 400 ml feketeszappanból 4-8liter oldat készíthető, ami kb. 40-80m
2
 Tadelakt-felület kétszeri kezelésére 

elegendő. 

    Kiszerelés: Art. Nr. 225 400 ml  
    

    Tárolás: Hűvös és száraz helyen tárolva, légmentesen lezárva minőségét több évig megőrzi. 

    Hulladékkezelés: A maradékok felhasználhatók pl. ecsetek tisztítására, száraz állapotban háztartási hulladékként kezelendők. 

    Jelölése: Nincs, nem veszélyes. 

    Biztonsági 
előírások: 

Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal mossa le (a szemhéjak alatt is), kérje szemorvos segítségét. 
Gyermekektől jól elzárva tartandó, lehetséges allergiákat vegye figyelembe! 

 

Tippek: A Tadelakt-al való munka nehéz, nagy kézügyességet és gyakorlatot kíván, a szükséges gyakorlatot ajánlott 
Tadelakt-tanfolyamon elsajátítani (részletek a honlapon). 
A Tadelakt-felületek savra érzékenyek, zsír- és színezőanyag-tartalmú anyagok eltávolíthatatlan foltokat 
eredményezhetnek. 
Mint minden mészvakolat, a Tadelakt is tartalmazhat oldhatatlan mészszemcséket, ezek nagyon ritkán 
buborékokat képezhetnek a felületen. 

     
Az adatlapokban leírt információkat a gyártó birtokában lévő legújabb tapasztalatok szerint állítottuk össze. Az egyéni felhasználási 
módok, az eltérő környezeti hatások illetve a különböző anyag- és felülettípusok miatt a gyártó/forgalmazó által megadott használati 
utasítások érvényessége nem általános. Felhasználás előtt ellenőrizze, hogy az adott termék összeférhető-e a kezelendő felülettel 
(próbamázolás). A mindenkori felhasználó felelőssége a helyben hatályos jogszabályok betartása. Újabb kiadás, vagy 
termékváltoztatás esetén a korábbi utasítások érvényességüket vesztik. 
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