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Byggfabrikens linsåpa  

Byggfabrikens linsåpa är en starkt rengörande och återfettande såpa 
med neutralt pH som samtidigt gör den mild och skonsam för händerna.  

Linsåpa går att avvända till  allmän rengöring, tvättmedel för kläder, 
penseltvätt, hand & duschtvål, fotbad, smörjmedel (tex av gnisslande 
gångjärn), rengöring och återfettning av gummi och skinn, biltvätt, mm. 

Såpskurade golv är en traditionell behandling av furugolv som ger en 
ljus och len smutsavvisande yta och det är vad vi kommer fokusera på 
här. 
 
Såpa/vitsåpa på nytt golv 
 
UNDERARBETE PÅ OBEHANDLADE YTOR    
- Undvik fiberresning genom att fukta träet med en trasa och låt det 
torka. Slipa försiktigt med slippapper korn 120-320 i träets fiberriktning 
och torka noggrant bort slipdammet. 

GRUNDBEHANDLING   
- Blöt golvet med kallt vatten. 
- Blanda 5 dl såpa/vitsåpa med 10 l kallt till ljummet 
vatten.  
- Fördela såpan rikligt och jämnt över det fuktade underlaget med 
skurlevang eller trasa och arbeta in såpan i träets fiberriktning. 
- Torka sedan noggrant upp allt överflöd med en trasa och torka av med 
rent vatten.  
- Upprepa grundbehandlingen minst 2 gånger för att få såpan att 
fungera som skydd. Varje gång du såpar golvet ökar du skyddet. 
Fortsätt med vitsåpa eller opigmenterad linsåpa beroende på önskad 
ljushet av ytan. 
   
SPÄDNING  Vid såpskurning: 5 dl såpa till 10 l vatten.
Vid rengöring: 2 dl såpa till 10 l vatten. 
VERKTYG  Skurborste med skaft, trasa och hink 
ÅTGÅNG  ca 25-50 kvm/liter
TORKTID  ca 24 timmar  

Kalksåpabehandling på nytt golv 
 
- Förbered kalkmjölk genom att blanda 1 del kalk och 5 delar vatten. 
Låt stå över natten.  
- Vispa upp kalkmjölken och stryk ut över golvet, skura sedan in det i 
golvet. Torka bort all överflödig kalk när den börjar torka in.   
- Låt golvet torka 
- Borsta bort löst kalkpulver. Kalk som ligger kvar vid såpning blir mycket 
hårt och svårt att få bort. 
- Såpskura med en såplösning på 1 del såpa/vitsåpa och 5 delar 
vatten. 
- Torka av med kallt vatten. 
- Upprepa såpabehandlingen 2 gånger 

Städning av såpskurat golv 

- Våttorka med blandning 1 dl såpa och 10 l kallt till ljummet vatten. 
- Vid svårare fläckar går det att applicera koncentrerad såpa men bara 
på en redan fuktad yta, annars uppstår det fläckar. 

Tänk på att 

- Såpa ger ett ljusare resultat på grangolv jämfört med furugolv. 
- Använder man för varmt vatten är det lätt att få fiberresning i träet som 
smuts kan sätta sig i. Det ger också ett gråare resultat. 
- På gamla torra golv går det bra att dubbla dosen vid såpskurning. 
- Resultatet är beroende av vilket träslag det är och kvaliteten. Testa 
alltid produktens lämplighet på en mindre yta. 
- Var noggrann med att hålla torktiderna. Behandla såpad yta med 
försiktighet, full hårdhet uppnås först efter ca 24 timmar. 
- Använd inte linsåpa på linoljemålade ytor då den löser upp färgen. 

Linsåpa & Vitsåpa

Byggfabrikens Linsåpa och Vitsåpa produceras av Ottossons 
Färgmakeri i Genarp. Linsåpan finns i 0,5, 1, 2,5 och 5  liters 
förpackning. Vitsåpan finns i 1 och 2,5 liters förpackning.


