
TEKNISKE DATA REVIDERET 03.13 

Produkttype Gulvrengøring & Gulvplejemiddel  

Vægtfylde Ca. 1 g/ml 

pH - værdi Ca. 9-10 

 Tørretid v. 23°C / 50% RF Ca. 1 – 2 timer  

 Påføring   Moppe – svamp – gulvklud – malerrulle 

 Kulør   Hvid 

Emballage størrelse 
  

2,5 – 5L dunke 

Rengøring af værktøj  Vand 

 Opbevaring Frostfrit køligt i tæt lukket original emballage 

 SIKKERHEDSMÆRKNING  

 Sikkerhedsregler (1993) 00-1 

 Brandfareklasse   Ingen 

 Sundhedsfareklasse  Ingen 

 Miljøfareklasse   Ingen 

 GENEREL SIKKERHED: Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af 
varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for 

god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. 

Produktbeskrivelse  
Anvendes til rengøring og pleje af alle former for træ som man vil tilføre ekstra hvidhed. Vask & plejesæbe gør overfladen 
mindre modtagelig for snavs og væsker. Ved produktionen er der kun anvendt naturligt forekommende råvarer og der er 
produceret efter de bedst mulige bæredygtige produktions principper. Der er ikke tilsat parfume, konserveringsmiddel 
eller kunstig farve. 
Brugsanvisning SkovTrup Pleje Sæbe: 
Dunken skal omrystes grundig før produktet anvendes. 
Til normal rengøring og vedligeholdelse anvendes 500 ml. sæbe til 10 liter (1:20) lunkent vand. 
Til grundbehandling (sæbemætning) af ubehandlede eller ludbehandlede gulve anvendes 2,5 liter sæbe til 5 liter (1:2) 
lunkent vand . Det anbefales at gentage behandlingen efter 1-2 timer.  
 
Træoverfladen skal være tør og støvfri inden behandlingen startes. Påføres med en let opvreden gulvklud eller en moppe i 
træets længderetning. Det anbefales af arbejde med 2 spande, hvoraf den ene kun anvendes til at vride gulvklud eller 
moppe op i, mens den anden indeholder den rene sæbeblanding. 
 
Det anbefales at behandle et mindre område ad gangen, således at overfladen ikke er fugtig i længere tid. Der må ikke 
efterlades sæbevand på gulvet efter behandlingen.  
 
Undgå at betræde det behandlede område inden det er tørt. (ca. 1-2 timer ved stuetemperatur). 

Datablad: SkovTrup Pleje – Hvid Sæbe: 


