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Floorcoat HVID SÆBE 

 

 
 
Opbevaring: Over 5°C og højst 30°C. 
Tåler ikke FROST eller direkte sollys. 
Holdbarhed: 6 måneder, uåbnet, frostfrit, 
max. 30°C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informationerne i dette dokument og alle øvrige henvisninger og 
anbefalinger, som vi giver i forbindelse med rådgivning om brug 
af vore produkter, er resultatet af erfaringer og er baserede på 
standardbetingelser. På grund af de mange 
anvendelsesmuligheder og forarbejdningsbetingelser, fritager vi 
ikke brugeren for at foretage egne forsøg eller indhente teknisk 
rådgivning ved henvendelse til sælger eller producent. Der ydes 
ingen garanti for den håndværksmæssige udførelse af arbejde 
med vore produkter og dokumentation af dette påhviler den 
udførende håndværker. 
Da der erfaringsmæssigt kan optræde uønskede effekter ved 
genlakeringer, trods udførelse af arbejdet efter korrekte 
håndværksmæssige forskrifter, anbefales det entreprenøren i så 
stor udstrækning det er nødvendigt, at tage højde for disse 
overfor kunden.  
Anbefalinger fra producenten og eventuelle aktuelle standarder 
skal følges. Vores hæftelse og ansvar følger vore almindelige 
forretningsbetingelser og udvides hverken af denne information 
eller af vores rådgivning. Ved fremkomsten af en ny teknisk 
information mister den gamle version sin gyldighed. 

Anvendelse: 
Højeffektivt vaske- og plejemiddel. Indeholder harpiks 
og vegetabilske olier, som efterlader en beskyttende 
hvidlig plejefilm, der er smudsafvisende. 
Hvidsæbe er specielt udviklet til efterbehandling og 
vedligeholdelse af alle indendørs ludbehandlede og 
ubehandlede trægulve, hvor der ønskes et hvidligt 
udseende. 
 
Brugsanvisning: 
Gulvene skal være rengjorte og evt. mellemslebet 
inden behandling. Dunken omrystes før brug. 
Gulvet vaskes 2-3 gange med en blanding af 1 del 
Hvidsæbe til 6 dele lunkent vand. Blandingen påføres 
gulvet i dets længderetning med vaskepels, gulvklud 
eller hårdt opvredet moppe. 
Når gulvet er helt tørt, kan det poleres med en hvid 
polérpad, hvilket vil give gulvet en silkeagtig glans. 
 
DA VI IKKE KAN GARANTERE FOR UØNSKEDE 
FORHOLD PÅ TIDLIGERE LAKEREDE GULVE, 
SKAL DER ALTID FORETAGES PRØVEOPSTRØG 
OG KONTROL. 
VIGTIGT: Læs yderligere information i produktets 
tekniske datablad. 
 
Ibrugtagning: 
Gulvet kan anvendes når det er helt tørt. 
 
Rengøring og vedligeholdelse: 
Foretages ved støvsugning eller overtørring med en 
Floorcoat Hvidsæbe opløsning 10 ml sæbe til 10 liter 
vand, med opvredet klud eller moppe. 
Når gulvet begynder at blive snavset, vaskes med en 
blanding af 1-2 dl Hvidsæbe til 5 liter vand. 
 

 


