AURO 404

SÅPA

2L

EKOLOGISK FÄRG & Y TBEHANDLING

träsåpa vit 404
Vitpigmenterad såpa för behandling av trä inomhus. Lämplig till golv och möbler.

Auro Träsåpa Vit 404 är en vitpigmenterad såpa för behandling och rengöring av trägolv och andra
träytor inomhus. Såpan fungerar utmärkt som enskild behandling och ger en obehandlad, naturlig
ton och len känsla. Som ytbehandling används den till nyslipade trägolv eller som efterbehandling av
Barrträlut 401 och Lövträlut 402.

UNDERARBETE PÅ OBEHANDLADE YTOR

•

•

Fukta den nyslipade träytan lätt med en trasa. Slipa ner
fiberresningen på träytan med ett finkornigt slippapper
(korn 120-320) längs virkets struktur. Borsta av
slipdammet noggrant.
För ett mer ljust, blekt resultat använd Barrträlut
401 eller Lövträlut 402 beroende på träslag före
såpbehandling.

GRUNDBEHANDLING

•
•
•
•

Späd såpan med vatten med en del såpa och tio delar
vatten.
Fördela såpan jämnt över underlaget med skurlevang
eller trasa. Häll inte ut såpan på underlaget.
Fördela och arbeta in såpan.
Torka noggrant bort allt överflöd med en trasa eller
liknande efter ca 15 min, lämna inga pölar.

SLUTBEHANDLING

•

Upprepa grundbehandlingen minst 2 gånger för att få
såpan att fungera som skydd. Varje gång du såpar golvet ökar du skyddet.

APPLICERING
Rör om såpan från botten.
Applicera såpan med skurlevang eller trasa.
Var noggrann med att hålla torktiderna.
Behandla såpad yta med försiktighet, full hårdhet uppnås
först efter ca 24 timmar.

UNDERLAG
Obehandlat trä eller trä lutat med Barrträlut 401 eller
Lövträlut 402.
Relativ fukthalt i trä bör ej överstiga 12-15%.
Underlaget ska vara torrt och rent, kemiskt neutralt
och fettfritt. Prova alltid produktens lämplighet och
överensstämmelse med det befintliga underlaget före
ytbehandling.

VERKT YG

Använd skurlevang eller trasa.

TORKTID
Torr efter ca 4-16 timmar.
Torktiden påverkas av yttre förhållanden som temperatur,
luftfuktighet och syretillgång. Angivna torktider gäller för
normala förhållanden; 23°C, 50% relativ luftfuktighet.
Bearbetningstemperatur minst 10°C, max 30°C.

SPÄDNING
Späd såpan med vatten enligt följande rekommendation;
Vid såpbehandling: 100ml Träsåpa 403 till 1 liter vatten
(10%)
Vid rengöring: 100ml Träsåpa 403 till 5 liter vatten
(2,5%)

ÅTGÅNG
Ca 20ml per m2.
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INNEHÅLL

UNDERHÅLL & RENGÖRING

Vatten
Tensider av solros-, sojaböns-, ricin-, lin-, palm-, och
kokosolja
Glycerin
Alkohol
Kaliumkarbonat
Soda
Citronsyra
Titandioxid

Rengör såpade ytor med Träsåpa 404.

FÄRGTON

FÖRVARING
Lagras svalt, frostfritt, tillslutet i originalförpackningen
och oåtkomligt för barn. Lagerstabilt (vid 18° C) minst 24
månader i väl tillsluten originalförpackning.

AVFALLSHANTERING
Överbliven såpa lämnas till deponi på miljöstation.
Tomma behållare lämnas för återvinning.

Vitpigmenterad.

VERKT YGSRENGÖRING
Tvätta med vatten innan verktygen har torkat.

OBSERVERA
Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik hud- och
ögonkontakt. Naturprodukter är inte gulnings-, lukt- och
emissionsfria och de kan orsaka allergiska reaktioner.

PRODUKTTYP		Såpa

FÖRVARING		Frostfritt

ANVÄNDNINGSOMRÅDE		 Inomhus

LAGRING		

2 år

UNDERLAG		Trä

AVFALLSHANTERING		

Flytande rester: EAK 20016. EAK-

SPÄDNING		Vatten

		

beteckning: Rengöring.

VERKTYG		

Skurborste, trasa

FÖRPACKNINGSMATERIAL		

Plast (polyethylen)

RENGÖRING AV VERKTYG		

Vatten

DENSITET		

ca 1,02 g/ml

ÅTGÅNG		

ca 20ml/m2

VISKOSITET		

ca 14 sekunder (DIN 4 mm) vid 20°C.

TORKTID (23° C, 50% RF)		

4-16 timmar

APPLICERINGSTEMPERATUR

Min +10° C, Max +30° C

FÖRPACKNINGSSTORLEK		

2 liter
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