Äkta linoljesåpa och Ekologisk rapsoljesåpa från
Båt & Byggnadsvård i Roslagen är hantverksmässigt framställda rengöringsmedel med
mycket goda fett-, sot- och smutslösande egenskaper
Såporna innehåller endast förtvålade
fetter från svensk rå kallpressad linolja respektive svensk KRAV-märkt
kallpressad rapsolja, naturligt glycerol
(från oljorna), vatten, pottaska och
havssalt. De innehåller inga tillsatta
tensider, parfymer, konserveringseller färgämnen eller andra tillsatser.
Såporna är miljövänliga och helt bio-

logiskt nedbrytbara. Vi kokar dem på
gammalt vis efter ett recept från tvålmakare Agneta Månlid.
Då de naturliga oljornas sammansättning kan skilja lite från skörd till
skörd kan färgen och konsistensen på
såporna variera lite från kok till kok.
De behåller dock alltid sin rengörande effekt.

________________ Användningsområden _______________

Våra såpor är effektiva till de flesta
typer av rengöring och är skonsamma
mot huden. Till såpskurning av golv,

s. k. skurgolv, där man vill ha en lite
fetare såpa, rekommenderar vi i första
hand vår linoljesåpa.

______________________ Skurgolv _____________________

Ett klassiskt skurgolv är både vackert
att se på och skönt att gå på. Med
tiden så blir ytan hårdare och mer
smutsavstötande av såpskikten och
slitaget och kräver mindre och mindre
underhåll. Golvet bleknar även av
såpskurningen, och får en behaglig
kulör. Det är viktigt att använda en
fet såpa för att inte torka ut golvet, vi
rekommenderar vår linoljesåpa.
På ett målat eller lackat golv måste
färglagret först tas bort genom slipning, hyvling eller skrapning. Ytan
bör vara så slät som möjligt, alltså inte

bara grovslipad. Grangolv blir ljusare
än furugolv, men de är lite mjukare.
Ett nylagt golv bör vara av virke av
hög kvalitet lagt med kärnsidan uppåt.
Ju fler gånger man såpskurar golvet
desto vackrare och tåligare blir det.
De första gångerna kan man använda
en fetare blandning med mera såpa
för att bygga upp ett skyddande skikt.
Använd alltid kallt eller möjligen lätt
ljummet vatten, varmt vatten kan
missfärga golvet. Golvet bör även
fuktas med kallt vatten före skurningen, annars kan det bli fläckigt.

___________________ Det här behövs __________________





Hink
Kallt vatten
Skurborste, gärna med skaft
Skurtrasa

___________________ Så här gör man __________________

1. Blanda 1 hink kallt vatten, ca 10
liter, med 2-3 dl såpa. De första
gångerna på ett helt obehandlat
golv kan man ta mer såpa, 3-5 dl,
för att fortare bygga upp ett
skyddande skikt.
2. Fukta först golvet med kallt vatten.
Är det ett stort golv är det enklast
att blöta och skura en del åt gången.

3. Skura eller torka golvet med såplösningen i träets riktning. På
riktigt envisa fläckar kan man ta lite
såpa på borsten direkt ur flaskan.
4. Torka upp det smutsiga såpvattnet
och torka golvet med rent vatten.
Låt inte såpvattnet torka in i
golvet, det kan ge fläckar och
missfärgning.

För lättare rengöring av golv räcker
det med några matskedar såpa till en
hink med kallt eller ljummet vatten.
Detta fungerar utmärkt på målade,

lackade, oljade eller obehandlade trägolv, linoleumgolv, klinker-, tegel-,
betong- och stengolv och även på
plastmattegolv.

__________________ Allmän rengöring _________________

Målade och omålade ytor ute och
inne, köksbänkar, inne- och utemöbler, klinker, kakel, rostfritt stål,
ut- och invändigt på båt, bil, husvagn
och liknande, bastuinredningar, trätrall, yttertrappor m.m. rengörs bäst
med såpa.

Använd 1 tsk-2 msk per liter vatten,
beroende på hur smutsiga ytorna är.
Blanda gärna såplösning i en sprayflaska, spraya på ytorna som ska rengöras och torka av med en ren trasa.
OBS! Koncentrerad såpa kan lösa
linoljefärg, så ta inte i för mycket.

_________________ Ugnsrengöring m.m. ________________

Pensla koncentrerad eller lätt utspädd
såpa på ytorna i ugnen, värm upp
ugnen till 75-100°C, låt den svalna
och torka ur med en trasa.
Till brända ugnsplåtar tar man lika
delar såpa och vatten och låter det stå
över vatten.

Till fastbrända kastruller tar man lika
delar såpa och vatten och kokar upp
eller låter det stå över natten.
Sotiga grill- och rökgaller penslas med
koncentrerad såpa, får stå över natten
och borstas av. Såpan löser även upp
sot på kaminluckor av glas.

_______________________ Tvätt ______________________

Ömtåliga plagg av ylle och siden kan
handtvättas i svag såplösning.
Trasmattor blötläggs i såplösning
och spolas av.

Smutsiga arbetskläder blötläggs i
såplösning över natten. Skrubba på de
värsta fläckarna med en borste.
Tvätta sedan som vanligt.

______________________ Oljefärg _____________________

Vår såpa löser de flesta oljefärger,
särskilt linoljefärg. Penslar, även intorkade, tvättas med koncentrerad
eller lätt utspädd såpa. Såpan löser
intorkad oljefärg om den får verka
några dagar, och återfettar även
penselns borst. Enkelt och skonsamt.

Målade beslag som ska rengöras från
oljefärg läggs några dagar i koncentrerad såpa. Färgfläckar av oljefärg
på kläder gnids in med såpa och får
ligga några dagar. Gnugga med
fingrarna eller med en borste och
tvätta sedan som vanligt.

_______________________ Övrigt ______________________

Gummistövlarna håller sig mjuka om
de gnids in med såpa och sköljs av.
Såpan rengör och mättar ytan på
betong, tegel och natursten.

Bilens däcksidor blir som nya om de
gnids in med såpa
Gulnande elsladdar blir snygga igen
om de putsas med såpa.
.

____ Det är nästan bara fantasin som sätter gränserna ___

Oljiga och smutsiga motordelar kan
rengöras med såpa, det är betydligt
skonsammare för såväl händerna som
för miljön än lösningsmedel.
Med några droppar såpa i spolarvätskan gnisslar inte vindrutetorkarna.
Smörj även bilens gummilister med
lite såpa så håller de sig mjuka.
Rengör kopparföremål med såpa så
återfår de sin lyster.
Gnisslande gångjärn kan smörjas
med såpa så tystnar de.
.

En droppe såpa som gnids in på
badrumsspegeln eller på vindrutans
insida minskar imbildningen.
Spruta växterna med 1 msk såpa i en
liter vatten mot ohyra. Vid kraftiga
angrepp kan såpmängden ökas.
Såpan går utmärkt att använda i
högtryckstvätt för rengöring av till
exempel fordon eller husfasader.
Späd den då med vatten till lämplig
konsistens och efterskölj med rent
vatten på ytor som ska målas
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