
Herdins Linoljesåpa är en såpa som kan användas till rengöring av de flesta material. 

Linoljesåpa löser smuts effektivt. Dessutom bleker den obehandlat trä så att det blir ljusare 

med tiden. Herdins Linoljesåpa är utmärkt för att den som vill göra ett gammaldags skurgolv.

• Naturlig och miljövänlig produkt

• Rengör skonsamt

• Bleker med tiden obehandlat tra      
  och ger ytan en fin patina
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HERDINS LINOLJESÅPA

Art.nr Produkt Förpackning

102818 Linoljesåpa 1L Plastdunk

+
Innehåll

Aqua, Linseed oil, caustic 
pottash, etholhydroxid,
tetrasodium glutamat.

Underlag
Passar de flesta material.

Åtgång/Dosering
1 dl golvsåpa till

10 liter ljummet vatten.

Förpackning
Plastdunk 1 liter.



KUNDERNAS TRE 
VANLIGASTE FRÅGOR 

Vad kan jag rengöra med 
linojesåpa?
Vår linoljesåpa kan användas på 
många ytor och rengöra många 
olika typer av fläckar. Flera olika 
traditionella recept finns för att 
göra rent badrum, kök, penslar, 
djur, textil och bryggor.

Varför ska jag använda
kallvatten vid skurning av golv?
Använder du varmt vatten så 
gulnar och mörknar golvet.

Är linojlesåpan parfymerad?
Linoljesåpa innehåller inte par-
fym utan har en naturlig doft.

Förbehandling
Rengör golvet genom att sopa eller dammsuga 
golvet.

Applicering
Dosera 1 dl såpa till 10 liter ljummet vatten (för 
rengöring). Torka golvet med väl urvriden trasa el-
ler mopp. Till fläckar och kraftigt smutsade ställen 
kan koncentrerad såpa läggas direkt på en borste 
som används för att bearbeta fläcken. Koncen-
trerad såpa på torrt trä kan ge bruna fläckar som 
inte går bort. Lägg därför aldrig koncentrerad 
såpa på torrt trä, torka golvet med vatten före. 
Låt inte såpvattnet ligga kvar på golvet och torka 
in, det kan bidra till att golvet gulnar.

Till skurgolv används en starkare lösning, tillsätt 
då 5-8 dl till 10 liter kallt vatten.

Låt golvet torka innan du lägger in mattor.

Rengöring av verktyg
Vatten.

Hantering & Lagring
Förvaras frostfritt

Avfallshantering
Tom förpackning lämnas till lokal miljöstation. 

Tänk på att
Koncentrerad såpa på torrt trä kan ge bruna 
fläckar som inte går bort. Lägg därför aldrig
koncentrerad såpa på torrt trä, torka golvet
med vatten före.
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GÖR SÅ HÄR

Herdins Färgverk AB • Sundbornsvägen 8, 791 47 Falun • mail@herdins.se • herdins.se 
Inspiration, DIY, återbruk: @herdinsfargverk • #herdins

För mer info gå in på; herdins.se


