Technický list: Mýdlo Korfu

MÝDLO KORFU

Informace o výrobku
226.1 – 226.3

Korfu Seife

VŠEOBECNĚ:
Mýdlo Korfu je čistě olivové mýdlo, vyrobené v manufaktuře na
řeckém ostrově Korfu. Vaří se ručně více než 150 let
osvědčeným postupem pouze z regionálně vyrobeného
olivového oleje, hydroxidu sodného, vody a mořské soli. Bez
jakýchkoli přísad barviv, konzervačních látek a parfemace.
Zařazením tohoto mýdla do sortimentu našich produktů
bychom chtěli přispět k zachování jak manufaktury, tak také
tradičního řemesla vaření mýdel.
Mýdlo Korfu se už po generace používá jako univerzální čistič
v domácnosti a péči o prádlo, k péči o tělo a k plstění vlny.
V našem sortimentu slouží jako čistič olejovaných nebo
voskovaných povrchů, čistič štětců a válečků znečištěných
olejem a k čištění rukou. Je příjemně jemné vůči pokožce a
čistí i citlivější povrchy, jako např. mramorové podlahy a spáry.
VLASTNOSTI:
 strouhané vločky
 vyrobené pouze z olivového oleje
 vegan
 rozpustné v teplé vodě
 hydratační, s pečujícím účinkem
 pouze jemně pěnivé
 bez barviv, parfemace a konzervačních látek
 bez doplňkových syntetických tenzidů
SLOŽENÍ:
Sodné mýdlo z olivového oleje, voda, mořská sůl
POUŽITÍ:
Čištění podlah
Čištění hladkých podlah všeho druhu, obzvláště olejovaných
nebo voskovaných korkových, dřevěných a dlaždicových
povrchů i linoleí.
2 polévkové lžíce mýdla Korfu zalijte 1 l horké vody (vroucí
voda) a míchejte, dokud se mýdlo nerozpustí. Následně
nařeďte 7 litry vody a vyčistěte podlahu jako obvykle.
Čištění štětců a válečků
Rozpusťte 4–5 polévkových lžic mýdla v 1 l horké vody (vroucí
voda) a míchejte, dokud se mýdlo nerozpustí. Nechte min. 30
minut zchladnout. Štětce a válečky znečištěné olejem
důkladně vyperte v mýdlovém roztoku. Zaschlé, olejem
znečištěné pracovní nářadí lze většinou vyčistit krátkým
vyvařením v mýdlovém roztoku.

Mýdlování podlah
V některých oblastech Německa je běžné ošetřovat
podlahy z dřeva jehličnanů a stoly jednoduchým
„mýdlováním“. Světlý charakter dřeva zůstává co možná
nejdéle zachován. Postupem let se většinou vytvoří
krásná patina.
Rozpusťte cca 20 g mýdla Korfu v 1 l vroucí vody. Teplý
roztok mýdla naneste na neošetřenou dřevěnou podlahu
pomocí vhodného štětce, resp. zapracujte koštětem a
nechte uschnout. Příp. proces opakujte, dokud
nedosáhnete požadovaného výsledku, resp. dokud
nebude povrch potažen jemnou vrstvou mýdla. Nanesení
mýdla je nutno čas od času podle opotřebení
opakovat, aby byla zajištěna dostatečná ochrana dřeva.
Pozor: dřevo s obsahem tříslovin, např. dub, může
výrazně ztmavnout! Proto se před velkoplošnými pracemi
výslovně doporučuje produkt vyzkoušet na vhodném
místě a posoudit výsledek.
VELIKOST BALENÍ:
Výrobek č. 226.1
250 g
Výrobek č. 226.3
1,5 kg
Ceny dle platného ceníku.
SKLADOVÁNÍ:
Při skladování v chladu a suchu má mýdlo Korfu
minimální trvanlivost 3 roky.
LIKVIDACE ZBYTKŮ PRODUKTU:
Zbytky produktu spotřebujte, protože má téměř
neomezenou trvanlivost. Zbytky produktu lze bez
problémů přidat do domovního odpadu.
OZNAČENÍ:
odpadá, žádný stupeň nebezpečnosti

POKYNY:
Pamatujte na možné alergické reakce vyvolané přírodními
látkami. Při používání přírodních látek se objevuje typický
zápach! Uchovávejte mimo dosah dětí.
Hmotnost se může při skladování snížit o 10 %
následkem vypařování vody.
Popsané údaje byly zjištěny podle nejnovějšího stavu nám
předložených zkušeností. Kvůli metodám zpracování
a vlivům životního prostředí, jakož i různému charakteru podkladů
musíme vyloučit závaznost pro všeobecnou právní platnost
jednotlivých doporučení. Před použitím musí zpracovatel vyzkoušet
výrobek, zda je vhodný k účelu použití (zkušební nátěr).
Při novém vydání nebo změně výrobku pozbývá tento text své
platnosti. V současné době nejnovější informace o produktu obdržíte
přímo ve firmě Kreidezeit nebo na internetu: www.kreidezeit.cz.
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