Mydło marsylskie
Nazwa oryginalna: Marseiller Seife
Informacja o produkcie nr 220-222
Dane ogólne
Mydło marsylskie to mydło potasowe wyprodukowane po raz
pierwszy w 17 wieku w Marsylii. Receptura wytwarzania nie
zmieniła się do tej pory. Powstaje ono w wyniku reakcji grzanej
oliwy z oliwek ze stężonym ługiem potasowym. W odróżnieniu
od mydeł sodowych nie zawiera sztucznych barwników czy
substancji zapachowych.
Zastosowanie
Do mycia gładkich podłóg, szczególnie z linoleum, korka,
drewna lub płytek, namydlania podłóg lub mebli z drewna z
drzew iglastych, czyszczenia pędzli i wałków malarskich, do
mycia rąk i higieny osobistej.
Właściwości

•

wytworzone na bazie roślinnych surowców

•

łatwo rozpuszczalne w wodzie

•

natłuszczające

•

wysoko wydajne

•

nie tworzy piany

•

wszystkie składniki są naturalne

•

nie zawiera środków konserwujących
Skład

Mydło potasowe, oliwa z oliwek.
Zużycie wody

Nr produktu

Waga

222

3kg
Usuwanie resztek

Zachować resztki produktu do późniejszego wykorzystania,
ponieważ jego trwałość jest nieograniczona. Resztki produktu
mogą być bez problemu kompostowane, lub w suchym stanie
wyrzucone jako odpady z gospodarstw domowych. Opróżnione
opakowania należy oddać do zbiórki surowców wtórnych.
Oznaczenie zagrożeń
Nie dotyczy, nie jest substancją niebezpieczną.
Wskazówki
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie
naszego doświadczenia. Istnieją różne metody użycia i różny
wpływ na środowisko oraz różnego rodzaju właściwości
podłoża, należy więc wykluczyć zobowiązanie za ogólną
ważność prawną pojedynczych zaleceń. Przed użyciem należy
sprawdzić produkt pod kątem zdatności do zastosowania
(powłoka próbna). W przypadku nowego produktu albo zmiany
istniejącego produktu informacje te tracą swoją ważność.
Najnowsze informacje o produktach można znaleźć w internecie
pod www.kreidezeit.de albo bezpośrednio u firmy Kreidezeit.
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Do zmywania podłóg rozpuścić 1-2 łyżki mydła w 8l ciepłej
wody. Do namydlania podłóg i mebli rozpuścić 20g mydła w 1l
gorącej wody. Do czyszczenia pędzli i wałków malarskich
rozpuścić 4-5 łyżek w 1l gorącej wody. Do mycia rąk rozpuścić
10 łyżek mydła w 1l gorącej wody.
Stosowanie
Podłogi zmywać jak zwykle szmatką. Do namydlania podłóg i
mebli nakładać gorący roztwór mydła przy pomocy pędzla. Przy
czyszczeniu mocno zatłuszczonych narzędzi można je krótko
wygotować w roztworze mydła. Do mycia rąk ostudzić roztwór
mydła.
Przechowywanie
Proszek przechowywany w suchych warunkach jest przydatny
przez bez ograniczeń czasowych.
Wielkość opakowań
Nr produktu

Waga

220

0,2kg

221

1kg
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