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Vårda ditt hem - med Växtsåpa 930 & Golvvård 920
Växtsåpa 930
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Återinfettande universalrengöring. Mycket lämpad till vård av
oljade och vaxade golv. Arbetsbänkar av trä, sten eller linoleum.
Outspädd löser den även den svåraste smutsen. Denna naturprodukt är framtagen efter gamla recept och kan användas i hela
hushållet.

Så här gör du:

Oljade, vaxade eller linoleum ytor används max 50 - 100 ml per
10 liter vatten. Skölj sedan noga med vatten.
Var 4:e gång man tvättar golvet kan man tillsätta lite Golv- &
möbelvård 920.

Golv- & Möbelvård 920

Koncentrat till vård av golv och möbler som behandlats
med naturharts-oljor, vax eller lack.

Så här gör du:

Vid första användning på nyoljade ytor: Ytan bör då ha
torkat i minst 6 - 8 veckor. Lägg på golvvården en gång
tunt och outspädd eller utspädd med lite vatten. Fördela
jämnt med en trasa. Låt torka.
Underhåll:
Tillsätt 10 - 30 ml Golvvård till 10 liter tvättvatten. Torka
golvet med vattnet. Om golvet blir för halt, använd mindre
Golvvård 920.

Tip

s!

Du kan fräscha upp lokalt med ett par droppar 240, 270
eller 245 (beroende på om du slutbehandlat eller ej) på
kvällen, använd försiktigt nästa dag igen.
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Vårda ditt hem - med Trägolvsåpa 924 & Målarsoda 950
Trägolvsåpa 924
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För rengöring och förädling av såpade, lutade samt oljade
träytor. För behandling av måttligt belastade barrträytor, såsom
vardagsrum- och sovrumsgolv, panel, möbler, dörrar.
Även för intensivrengöring utomhus. Till träterrasser, staket,
dörrar, stenplattor, tegelmur etc. Avlägsnar mögel och svamp.

Så här gör du:

För intensiv rengöring späds trägolvsåpan beroende på hur
smutsig ytan är mellan 1:20 och 1:40. Lägg på jämnt med pensel
eller borste. Hela ytan ska vara våt. Låt verka i ca 20 min. Skura
ytan noggrant. Upprepa eventuellt och skölj efter med vatten.

Åtgång:

Intensiv rengöring: 1 liter koncentrat ger utspädd (1:20-1:40)
20 – 40 l såpvatten som räcker till ca 120 – 150 m2.
Första behandlingen: 1 liter koncentrat ger utspädd (1:10) 10
l såpvatten som räcker till ca 10 – 25 m2.
Underhållsrengöring: 1 liter koncentrat ger utspädd (1:40) 40
l såpvatten som räcker till 400 – 600 m2

Målarsoda 950

Tar bort fett och annan hårt sittande smuts och öppnar samtidigt ytan för efterföljande
behandling. Den är särskild väl lämpad för ytor som är svåra att nå och som därför inte kan
slipas som t ex värmeelement.
1 Blanda 250 ml LEINOS Målarsoda med 3 - 5 liter vatten (beroende på typ av yta och hur
smutsig den är). Lägg på den utspädda vätskan med svamp, pensel eller borste och tvätta ytan
intensivt. Använd endast penslar och borstar med syntetborst.
2 Låt verka i ytterligare 10-15 minuter och skölj sedan noggrant med rent vatten. Testa först hur
ytan reagerar på medlet.
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