Alyvuogių muilas „Marseiller Seife“
(paviršių valymo priemonė)
Bendroji informacija

Šis muilas gaminamas Marselyje nuo 17-ojo amžiaus, tačiau
jo receptūra nepasikeitė iki šių dienų. Verdant šį muilą,
naudojami alyvmedžių aliejai, dažniausiai–alyvuogių aliejus.
Kad lengviau tirptų, jis smulkinamas. Naudojamas labai
plačiai, nes jo sudėtyje nėra aktyvių, paviršių veikiančių
dirbtinių medžiagų, konservantų ir kt. priedų. Ypatingai reikia
pažymėti šio muilo skalsumą.

Vartojimas

Vartojama, kaip paviršių valymo priemonė- visų dangų rūšių
lygioms grindims valyti, ypač linoleumo, vaškuotoms
kamščio, medžio, keramikos ir akmens dangoms. Savybės
—gaminamas tik iš augalinės kilmės žaliavų;
—lengvai tirpsta vandenyje, neputoja;
—efektyvi priemonė, tirpinanti riebalus;
—be konservantų;
—be aktyvių, paviršių veikiančių medžiagų;

Sudėtis

Įvairių alyvmedžių ir alyvuogių aliejus.

Naudojimas

Grindų valymas
Ištirpinti šilto vandens kibire 1-2 valgomuosius šaukštus
muilo ir išvalyti grindis su šepečiu arba šluoste.
Teptukų ir dažymo volelių valymas
Ištirpinti 1 litre karšto vandens 4-5 valgomuosius šaukštus
muilo ir alyvuotus teptukus ir volelius gerai išplauti.
Išdžiūvusia alyva pasidengę darbo įrankiai dažniausiai
išvalomi, juos muilo tirpale trumpai pavirinus.
Rankų valymas
Ištirpinti 1 litre karšto vandens 10 valgomųjų šaukštų muilo ir
tirpalą atšaldyti. Gaunasi želė. Plaukite rankas su šia želė taip
pat, kaip su skystu muilu.
Muilas grindims
Kai kuriose Vokietijos vietovėse įprasta spygliuočių medienos
grindis ir stalus įtrinti paprastu „muilu“. Mediniai paviršiai
apsaugomi nuo suteršimo ir išlaiko šviesios medienos
charakterį (didelį tanino kiekį turinti mediena, pvz., ąžuolas,
gali patamsėti). Apie 20 g muilo „Marseiller Seife“ ištirpinti 1
litre verdančio vandens. Neapdorotus paviršius padengti
karštu muilo tirpalu tinkamu teptuku tuoj pat, ištrinti šepečiu ir
leisti išdžiūti. Siekiant geresnio rezultato pakartoti. Muilo
sluoksnį, jam nusitrynus, reikia periodiškai atnaujinti, ir grindų
apsauga bus pakankamai garantuota. Prieš naudojant muilą
„Marseiller Seife didelių paviršių valymui, siūloma išbandyti
mažesniame plote.

Pakuotės
Art. 220
Art. 221
Art. 223

0,2 kg;
1 kg;
3 kg.

Laikymas

Vėsioje (>0°C) ir sausoje vietoje laikomas muilas gali būti
patvarus neribotą laiką.

Utilizacija

Likučius galima palikti vėlesniam naudojimui, nes jų laikymas
neribojamas. Galima išmesti į buitinių atliekų konteinerį.

Ženklinimas

Nėra, nepavojinga.

Darbo saugos nurodymai

Galimi alergijos gamtinėms medžiagoms atvejai. Laikyti
vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Gamintojas: Kreidezeit Naturfarben GmbH, Vokietija.
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