termék adatlap

Korfu szappan
Art. Nr.: 226

Termékleírás
Korfu szigetén egy kis manufaktúrában hagyományos eljárással, helyi
olivaolajból előállított tiszta olívaszappan pehely. Tartósító-, színező, és
illatosító anyagoktól mentes, tenzidek hozzáadása nélkül készült.
.

Tulajdonságok
•
•
•
•
•
•
•
•

reszelt szappanpelyhek
kizárólag olívaolajból készült
vegan
meleg vízben oldódik
ápoló „visszazsírozó” hatású
csekély habképződés
tartósító- színező- és illatosító anyagoktól mentes
hozzáadott szintetikus tenzid mentes

Fenyőpadlók szappanozása:
Korábban Európa-szerte gyakori volt a fenyőfa padlók és bútorok
(elsősorban asztallapok) olajozás nélküli szappanozása. A népi
építészeten túl a fogadókban és kisebb éttermekben is gyakori volt. A
szappanozással kezelt fa az olajozottól eltérően a kezelés hatására nem
sötétedik be, nem lesz sárgásabb, megőrzi világosabb árnyalatát. A
használat során szépen kopik, patinásodik.
A szappanozáshoz 20g korfu szappant fel kell oldani forró vízben,
ecsettel felvinni, majd nyeles padlókefével (annak hiányában
gyökérkefével) bedolgozni. Száradás után az eljárást annyiszor kell
megismételni, amíg a fa felületén hajszálvékony szappanfilm nem
képződik. A kezelést a fa védelme érdekében a kopás függvényében
időről időre fel kell újítani.
Fontos! Egyes magas tannin tartalmú fafajok (pl. tölgyek, trópusi fák)
esetében a szappanozás elszínezősét okozhat, ezért minden esetben
próbakezelés szükséges!

Összetétel
olíva-nátronszappan, víz, tengeri só.

Kiszerelések
Art. Nr. 226.1
Art. Nr. 226.3

Felhasználása

•
•

Korfun nemzedékek óta használják általános háztartási tisztító- és
mosószerként, valamint mosakodásra és nemezelésre.

Tárolás

A fentieken túl olajozott és viaszolt fafelületek tisztítására, valamint
érzékeny felületek (pl. márványlapok és azok fugái) kíméletes
tisztítására ajánljuk.
Padlók tisztítása:
Valamennyi sima padló tisztítására, különösen az olajozott és/vagy
viaszolt fa-, parafa-, mészkő-, márvány- és linóleum padlókat.
1 liter forrásban lévő vízhez 2 evőkanál korfu szappant folyamatos
keverés mellett feloldunk, majd 7 liter vizet adunk hozzá, ezután a
szokásos módon tisztítjuk a padlót.
.
Ecsetek és festőhengerek tisztítása:
1 liter forrásban lévő vízhez 4-5 evőkanál korfu szappant folyamatos
keverés mellett feloldunk, majd legalább fél óráig hűlni hagyjuk. Az
olajos ecseteket és hengereket alaposan átmossuk.
A rászáradt olajjal szenyezett –és arra alkalmas- szerszámokat rövid
ideig a forrásban lévő szappanos vízbe mártva tisztíthatjuk.

0,25 kg
1,5 kg

Száraz, hűvös, helyen legalább 3 évig eltartható.

Hulladék kezelés
A maradékok újra felhasználhatók (a termék a gyakorlatban szinte
korlátlan ideig eltartható).
A termékmaradványok a háztartási hulladékként kezelendők.

Jelölések
Nincs, nem veszélyes

Figyelmeztetések
Ügyeljen a lehetséges természetes anyag allergiára. A felhasznált
természetes nyersanyagok miatt a termék jellegzetes szagú.
Gyermekektől elzárva tartandó. A termék víztartalmának elpárolgása
következtében idővel a termék tömege akár 10%-kal is csökkenhet.
.
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Az adatlapokban leírt információkat a gyártó és a forgalmazó 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 (próbakezelés, próbafestés, próbavakolás). A mindenkori felhasználó
felelőssége a helyben hatályos jogszabályok és előírások betartása. Kivitelezési hibákért felelősséget nem vállalunk. Újabb
kiadás, vagy termékváltoztatás esetén a korábbi utasítások érvényességüket vesztik.
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