
Fișă tehnică

Sapun de Marsilia (220-222)

Producător:
Kreidezeit Naturfarben GmbH
Fabricat în Germania

Depozitare  

racoros si uscat.

Indepartarea resturilor  
Nu aruncati resturile, ci pastrati-le in scopul folosirii ulterio-

menajer. Recipientele goale trebuiesc duse la reciclare. 
 
Marimea ambalajelor  
Art.Nr.: 220-  0,2 kg 
Art.Nr.: 221-     1 kg 
Art.Nr.: 222-     3 kg 
 
Indicatii  
A nu se pastra la indemana copiilor.
Poate produce alergii.

noastre în domeniu. Din cauza diversitatii metodelor de prelucrare si a im-
pactului asupra mediului înconjurator cât si a caracteristicilor suprafetelor, 
se exclude orice obligatie cu privire la autenticitatea acestor recomandari. 
Înainte de utilizare se va testa produsul pentru a stabili compatibilitatea 

-
scriptii îsi pierd valabilitatea în cazul aparitiei unei noi versiuni sau în cazul 

Informatii actuale cu privire la produsele prezentate se gasesc pe internet 
la www.kreidezeit.de sau www.naturalpaint.ro. 

(01/2010)

Informatii Generale

special ulei de provenienta vegetala, de exemplu uleiul de 
masline. Fara aditivi tensioactivi sau conservanti.

Caracteristici
• produs vegetal
• usor solubil in apa
• nu formeaza clabuci
• fara conservanti
• fara substante tensioactive

Compozitie  
Sapun de natron,  diferite uleiuri de copac si ulei de 
masline.

Utilizare
1. Spalare pe jos  
In cazul podelelor de orice tip, in special pentru linoleu, 
parchet sau gresie. Se amesteca 1-2 linguri de sapun cu 8 l 
apa calda, si se spala pe jos ca de obicei. 

2. Spalarea pensulelor sau rolelor  
4-5 linguri de sapun se amesteca cu 1 l apa calda, si 
se spala pensulele si rolele, insistand pe zonele in care 
vopseaua a inceput sa se intareasca. In cazul in care 

aceasta solutie ar putea indeparta urmele de vopsea. 
 
3. Spalarea mainilor  

se lasa sa se raceasca. Se va forma un gel, care se folos-
este ca orice alt sapun lichid. In amestec cu tix curata mai 

 
 
4. Protectia podelelor  
In unele zone ale Germaniei se obisnuieste tratarea 
podelelor de lemn, si a meselor cu un amestec format 
din 20 de linguri de sapun, si 1l apa clocotita. Amestecul 

Acest tratament trebuie repetat din timp in timp, pentru a 
asigura un grad ridicat de protectie a lemnului. Si in acest 
caz se recomanda aplicarea produsului pe o suprafata 
redusa, de proba, datorita schimbarii coloritului lemnului in 
urma tratarii.


