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Termékleírás: 
 

Marseilles-ben gyártották elıször a XVII. században. Receptje azóta is változatlan, 
leggyakrabban olívaolajból állítják elı. 
Mesterséges tenzidek, tartósítószerek hozzáadása nélkül a szappan sokoldalúan 
használható, és korlátlan ideig eltartható, használata rendkívül takarékos. 

        Összetétel: Olívaolajból vagy más növényi olajokból (faolajokból) készült nátrium-szappan. 
 

        Tulajdonságok: • teljesen növényi eredető 

• meleg vízben könnyen oldható 

• kiváló utánzsírozó hatás 

• nincs habképzıdés 

• tartósítószerektıl mentes 

• nem tartalmaz tenzideket 
        Felhasználási 
területek: 

Különféle fafelületek tisztítására, ápolására, kéztisztításra. 

     

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ: 
 

Padlótisztítás: Sima padlók tisztítása, fıképpen linóleum, viaszos parafa-, fa- és csempepadlók. 
Oldjon fel 1-2 evıkanál marseilles-i szappant kb. 8 l vízben, és a padlót tisztítsa a szokásos 
módon. 
 

Szerszámtisztítás: Oldjon fel 4-5 evıkanál marseilles-i szappant 1 liter forró vízben, majd az ecsetet, illetve a 
hengert alaposan mossa ki az oldattal. A beszáradt, olajos szerszámok tisztításához 
többnyire a szappanos oldatban való kifızés szükséges. 
 

Padló 
szappanozása: 

Németország egyes vidékein szokás a fenyıfapadlók és asztalok egyszerő szappannal való 
kezelése, ez megvédi a fafelületet a szennyezıdések ellen, ugyanakkor a fa világos színét 
hosszútávon megırzi (csersav tartalmú fák (pl. tölgy) sötét elszínezıdéssel reagálhatnak!). 
1 liter forrásban lévı vízben oldjon fel kb. 20g marseilles-i szappant. A forró szappanoldatot 
kenje fel azonnal ecsettel a fapadlóra, hengerrel dolgozza bele, és hagyja megszáradni. 
Szükség szerint a szappanozást ismételje meg. Nagyfelülető munka elıtt végezzen 
próbaszappanozást. 
 

Kéztisztítás: Oldjon fel 10 evıkanál marseilles-i szappant 1 liter forró vízben, és hagyja kihőlni, a kapott 
gél jellegő masszával a folyékony szappanhoz hasonlóan mosson kezet. Makacs 
szennyezıdések esetén használjon a szappangél mellé kevés márványgrízt (Art. Nr. 261, 

0-0,5 mm szemcseméret), tapasztalataink szerint hatásosabb, mint a legtöbb kézmosó 
paszta! 
 

        Art. Nr. 220 0,2 kg  
Art. Nr. 221 1,0 kg  

Kiszerelés: 

Art. Nr. 222 3,0 kg  
        Tárolás: Hővös és száraz helyen tárolva, minıségét korlátlan ideig megırzi. 
        Hulladékkezelés: A maradékok korlátlan ideig felhasználhatók, és könnyen komposztálhatók, száraz 

állapotban háztartási hulladékként kezelendık. 
        Jelölése: Nincsen, nem veszélyes. 
        Utasítások: Gyermekektıl elzárva tárolandó. Vegye figyelembe a természetes alapanyagok által kiváltott 

lehetséges allergiákat. 
 

        Az adatlapokban leírt információkat a gyártó birtokában lévı legújabb tapasztalatok szerint állítottuk össze. Az egyéni 
felhasználási módok, az eltérı környezeti hatások illetve a különbözı anyag- és felülettípusok miatt a gyártó/forgalmazó által 
megadott használati utasítások érvényessége nem általános. Felhasználás elıtt ellenırizze, hogy az adott termék 
összeférhetı-e a kezelendı felülettel (próbamázolás). A mindenkori felhasználó felelıssége a helyben hatályos jogszabályok 
betartása. Újabb kiadás, vagy termékváltoztatás esetén a korábbi utasítások érvényességüket vesztik. 
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