Mydło wygładzające
Nazwa oryginalna: Glätteseife
Informacja o produkcie nr 199-200
Dane ogólne
Mydło wygładzające oparte jest na mydle marsylskim. 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

w pomieszczeniach spryskiwanych wodą, to należy po
2-3 godzinnym czasie schnięcia ponownie nałożyć
warstwę mydła wygładzającego. Mydło może być
równomiernie wypolerowane przy użyciu miękkiego
materiału owiniętego w plastikowy woreczek.
Zabrudzenia czyścić wodą z dodatkiem mydła wygładzającego
przy pomocy miękkiej szmatki lub gąbki. Następnie
wypolerować przy użyciu miękkiego materiału owiniętego w
plastikowy woreczek
Przechowywanie

Mydło wygładzające służy do ostatecznego wykończenia i
pielęgnacji błyszczących tynków np. stiuku lustrzanego lub
tadelaktu.

Mydło przechowywane w szczelnie zamkniętych pojemnikach
jest przydatne do użycia przez co najmniej rok.

Właściwości

Wielkość opakowań

•

tiksotropowe

Nr produktu

Objętość

Wydajność

•

wytworzone na bazie roślinnych surowców

199

0,4l

8m²

•

bezbarwne

200

0,8l

16m²

•

natłuszczające

•

zwiększa odporność na wodę i zabrudzenia

•

wysoce wydajne

•

wszystkie składniki są naturalne

•

nie zawiera środków konserwujących
Skład

Mydło marsylskie, kwas krzemowy, woda po gaszenia wapna.
Stosowanie
Stiuk lustrzany:
Nanieść mydło miękkim pędzlem aż do nasycenia. Po
krótkim wchłonięciu wyprasować gorącą (temperatura
60-80°C) lub zimną pacą zbierając przy tym nadmiar
substancji. W ten sposób powstaje silny połysk a
powierzchnia będzie odporna na wodę i zabrudzenia
np. w wilgotnych pomieszczeniach.
Chemicznie powstaje nierozpuszczalne przez wodę
mydło wapienne poprzez reakcję potasowego mydła
z wapiennym podłożem.
Wskazówka: można używać dwóch pac, z których na
zmianę jedna jest podgrzewana na np. przenośnej
kuchence elektrycznej a druga już gorąca używana.
Ważne jest, aby pace były podgrzewane w równych
odstępach czasu.

Usuwanie resztek
Zachować resztki produktu do późniejszego wykorzystania.
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
S2 Chronić przed dziećmi. 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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Tadelakt:
Nanieść mydło rozcieńczone 30-100% wodą miękkim
pędzlem aż do nasycenia. Po krótkim wchłonięciu
wypolerować kamieniem. Jeżeli tadelakt znajduje się

Przedstawiciel: www.dom-z-natury.pl
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