
Juodasis poliravimas muilas „Schwarze Seife“ 

Bendra nformacija
Juodasis muilas „Schwarze Seife“ gaunamas (alyvų) aliejaus 
ir  kalio  šarmo  virimo  proceso  metu.  Maroke šis  muilas 
vadinamas  „Sabon  baldi“  (arabų  k.  „vietinis  muilas“). 
Marokiečiams  tai  paprastai  reiškia  „pirmos  rūšies  muilą“. 
Alyvų  derlius  nuimamas  ir  muilas  gaminamas  Marakešo 
apylinkėse. Šis stipriai riebalus šalinantis muilas naudojamas 
namų ūkio ir kūno priežiūrai (hammam‘o procedūros). Nuo 
seno naudojamas kaip tradicinis produktas „Tadelakt“ tinku 
padengtų paviršių taurinimui. Šiltame vandenyje ištirpdyto ir 
ant šarminio „Tadelakt“ tinko padengto šio gamtinio muilo 
dalis pavirsta kalcio muilu, kuris suteikia sienų paviršiams 
drėgmę ir nešvarumus atstumiančias savybes, nemenkinant 
difuzinių savybių.
Vartojamas:
1)  kaip  vandenį  ir  nešvarumus  atstumianti  priemonė su 
blizgiu efektu tamsiai tonuotu „Tadelakt“ tinku padengtiems 
paviršiams;
2)  tamsiai  tonuotu  „Tadelakt“  tinku  padengtų  paviršių 
priežiūrai;
3)  kaip  idealiai  tinkantis  nuplauti  nenudžiūvusias  aliejines 
lazūras, kietas alyvas ir terpentiną nuo rankų, darbo įrankių ir 
paviršių.
Savybės
Pastos plastiškumo, permatomas, grynai natūralios kilmės.
Sudėtis
100% alyvų aliejaus kalcio muilas.
Paviršiaus apdorojimas
Juodąjį  muilą  „Schwarze  Seife“  atskiesti  šiltu  vandeniu 
santykiu 1:10—1:20. irpalą dengti minkštu teptuku. Po neilgo 
stingimo laiko reikia poliruoti  akmeniu. Atsiranda geresnis 
blizgesys,  ir  paviršius  tampa atstumiančiu  nešvarumus ir 
vandenį, tinka drėgnoms patalpoms. Vandeniu aptaškomus 
paviršius  po 2-3  džiūvimo dienų būtina padengti  antruoju 
muilo sluoksniu. Muilo sluoksnis tolygiai poliruojamas plastiku 
padengtu minkštos medžiagos rutuliu.
„Tadelakt“ tinku padengtų paviršių priežiūra
Reikalui esant, muilas padengiamas tolygiai minkštu teptuku 
ir po neilgo stingimo laiko poliruojamas specialiu akmeniu.r
Suvartojimas
Su 400 ml juodojo muilo „Schwarze Seife“ galima pagaminti 
4-8  l muilo tirpalo 40-80 „Tadelakt“ tinku padengto paviršiaus 
apdorojimui 2 sluoksniais.
Pakuotė
Art. 225 400 ml.
Laikymas
Vėsioje vietoje sandariai uždarytas švariai laikomas juodasis 
muilas „Schwarze Seife“ gali būti patvarus daugelį metų.
Įrankių valymas
Įrankius reikia tuoj pat po darbo išplauti šiltu vandeniu.
Utilizacija
Sausus likučius galima išmesti į buitinių atliekų konteinerį.
Ženklinimas
Nėra, nepavojinga.
Darbo saugos nurodymai
Neleisti patekti į akis, o patekus, akis su atmerktais vokais 
nuplauti  dideliu  tekančio  vandens  kiekiu.  Galimi  alergijos 
gamtinėms  medžiagoms  atvejai.  Laikyti  vaikams 
nepasiekiamoje vietoje.
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