
Fișă tehnică

Săpun negru (225) 

Producător:
Kreidezeit Naturfarben GmbH
Fabricat în Germania

Instrucţiuni de prelucrare

Aplicare pe Tadelakt
Săpunul negru se va dilua în apă caldă în proporţie de 1:10 
până la 1:20!!!. Soluţia de săpun se va aplica pe suprafaţa 
Tadelakt cu ajutorul unei pensule moi. 

Astfel, suprafaţa va căpăta un luciu mai înalt, va deveni 
hidrofugă prevenind totodată şi depunerea murdăriei. Este 
adecvat de exemplu în spaţii expuse umezelii.  La lucrările 
cu Tadelakt, în zonele expuse stropilor de apă după o 
uscare de 2-3 zile se va repeta aplicarea săpunului pe 
suprafaţă.

Cu un tampon din material textil moale, acoperit cu o folie 
-

zat până ce capătă un luciu uniform.

Îngrijirea suprafeţelor Tadelakt  
Pentru îngrijirea suprafeţelor Tadelakt  se va aplica uniform 
cantitatea necesară de săpun cu ajutorul unei pensule 

cu un tampon din folie de polietilenă de înaltă densitate 
(HDPE). 

Distribuţia pe Tadelakt  
Din 400 ml de săpun negru se obţine 4-8 l soluţie de săpun, 

de mp şi pentru două aplicaţii.

Dimensiunile ambalajelor  
Art. 225    400 ml 
Preţurile sunt cuprinse în lista actuală de preţuri. 

Informaţii generale

măsline cu leşie de potasiu. În Maroc, acest tip de săpun 
poartă denumirea de “Sabon Baldi”.
Sabon = „săpun”
Baldi = “local / regional / din ţară” 

Pentru oamenii din Maroc, acest lucru înseamnă pur şi 
simplu „săpun de calitate I”. 

Recoltarea măslinelor şi producţia săpunului se desfăşoară 
în zona Maracheşului. În mod tradiţional, acest săpun cu un 
puternic efect de gresare este utilizat ca produs de curăţire 
în gospodării şi ca produs de îngrijire a corpului în băile 
turceşti (hammam). 

Acest produs tradiţional şi-a găsit utilizarea tehnică încă 
din timpuri imemoriale în domeniul înnobilării suprafeţelor 
de Tadelakt. Dizolvat în apă caldă şi aplicat pe o supra-

săpun natural se transformă în aşanumitul săpun de calciu, 
care conferă suprafeţelor pereţilor o rezistenţă la aburi 
şi umezeală prevenind totodată şi depunerea murdăriei 

difuzie a acestora.

Utilizare

depunerii murdăriei, cu efect de luciu pentru suprafeţe 
Tadelakt de nuanţe închise

2) pentru îngrijirea suprafeţelor Tadelakt de nuanţe închise

3) ideal pentru îndepărtarea petelor de ulei încă neuscate 
(lazuri de ulei, uleiuri dure, vopsele pe bază de ulei polim-
erizat), pentru clătirea mâinilor, a aparatelor de lucru/pen-
sulelor şi a suprafeţelor.

Proprietăţi
• Are o consistenţă păstoasă
• este transparent
• obţinut din ingrediente pur vegetale.

Compoziţie
100% săpun extras din ulei de măsline.



Fișă tehnică

Sapun de netezit (199-200)

Producător:
Kreidezeit Naturfarben GmbH
Fabricat în Germania

Indicaţii de siguranţă  
A se evita contactul cu ochii. În caz contrar, clătiţi cu apă 
din abundenţă, chiar şi sub pleoape. 

Nu lăsaţi produsul la îndemâna copiilor. 

Luaţi în considerare posibilele alergii la substanţele natu-
rale.

Indicaţii
Deoarece lucrările cu Tadelakt necesită o excelentă dex-
teritate manuală şi vaste cunoştinţe profesionale în privinţa 
aplicării acesteia pe alte materiale de construcţii, vă reco-
mandăm să participaţi de urgenţă la un seminar Tadelakt 
organizat de KREIDEZEIT, sau solicitaţi ajutorul unui expert 
cu experienţă. Termenele desfăşurării seminarelor sunt 
postate pe pagina noastră web.

noastre în domeniu. Din cauza diversităţii metodelor de prelucrare şi a im-
pactului asupra mediului înconjurător cât şi a caracteristicilor suprafeţelor, 
se exclude orice obligaţie cu privire la autenticitatea acestor recomandări. 
Înainte de utilizare se va testa produsul pentru a stabili compatibilitatea 

-
scripţii îşi pierd valabilitatea în cazul apariţiei unei noi versiuni sau în cazul 

la produsele prezentate se găsesc pe internet la www.kreidezeit.de sau 

(06/2009)

Depozitare  
Depozitat în locuri reci, închis ermetic şi fără impurităţi, 
săpunul negru are o perioadă de valabilitate de mai mulţi 
ani.

Curăţarea uneltelor  
Curăţarea uneltelor se face imediat după utilizare, prin 
clătire cu apă caldă.

Evacuarea resturilor de produs  

 
Marcare  
lipseşte, nu este un produs periculos


