
Herdins Golvsåpa är en naturlig såpa baserad på olja från soja. Herdins Golvsåpa är speciellt 

anpassad för lut- och oljebehandlade trägolv. Den rengör skonsamt, ger golvet ett extra skydd 

och en behaglig yta. Herdins Golvsåpa fungerar också bra som enda ytbehandling på 

barrträgolv. Herdins Golvsåpa finns som naturell och vitpigmenterad.

 

• Naturlig och miljövänlig produkt

• Hög fetthalt som skyddar
  många typer av golv

• Finns som vitpigmenterad
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Herdins GOlVsÅPa

art.nr Produkt Förpackning

102806 Golvsåpa Naturell Plastdunk 3L

102807 Golvsåpa Vit Plastdunk 3L

+
innehåll

Koncentrerad såpa tillverkad
av sojaolja. Den vitpigmen-

terade såpan innehåller
titandioxid. 

Underlag
Trägolv som tidigare lut-

eller oljebehandlats.

Åtgång/dosering
Rengöring: 2-3 dl golvsåpa till 

10 liter ljummet vatten.
Grundbehandling efter oljning: 
1 liter golvsåpa till 8-10 liter 

kallt vatten.
Vid ytbehandling:

1 liter golvsåpa till 8-10 liter 
kallt vatten.

Förpackning
Plastdunk, 3 liter.

Torktid
Ytbehandling av barrträ:

Låt torka ca 1 timme mellan 
varje behandling.



KUndernas Tre 
VanliGasTe FrÅGOr 

Kan jag rengöra med
golvsåpa?
Det går att använda golv-
såpa till lättare rengöring.
Vår produkt Linoljesåpa
har bättre rengörande
egenskaper.

Varför ska jag använda kall-
vatten vid skurning av golv?
Använder du varmt vatten så 
gulnar och mörknar golvet.

Hur luktar Herdins golvsåpa?
Herdins golvsåpa har en doft 
av bittermandel.

Förarbete
Dammsug eller sopa golvet. Dosera 2-3 dl såpa till 
10 liter vatten. Torka golvet med väl urvriden trasa 
eller mopp.

Grundbehandling efter oljning
Grundbehandlig ska göras ca 2 veckor efter oljning. 
Dammsug eller sopa golvet. Dosera 1 del Herdins 
Golvsåpa till 8-10 delar kallt vatten. Torka gol-
vet med en urvriden trasa eller golvmopp i träets 
längdriktning. Eftertorka med urvriden trasa eller 
mopp. För bästa resultat upprepa behandlingen.

Ytbehandling av barrträ
Såpbehandling som ytskydd kan ske på trärena el-
ler lutbehandlade underlag som inte utsätts för hårt 
slitage.  Dammsug och rengör golvet noga. Dosera 
1 del Herdins Golvsåpa till 8-10 delar kallt vatten. 
Applicera såplösningen 3 gånger med trasa eller 
mopp. Låt torka ca 1 timme mellan varje behand-
ling. Polera gärna med vit fiberduk eller polermaskin 
och vit rondell mellan behandlingarna. Låt golvet 
torka ca 12 timmar. Polera sedan golvet med vit 
fiberduk eller polermaskin med vit rondell.

rengöring av verktyg
Vatten.

Hantering & lagring
Förvaras frostfritt

avfallshantering
Tom förpackning lämnas till lokal miljöstation. 

Tänk på att
Nedan redovisar produktens ingredienser i fallande 
ordning, enligt EU:s tvätt- & rengöringsmedelsför-
ordning,  ingredienser anges med sitt kemiska namn 
eller med INCI-namn (International Nomenclature 
of Cosmetic Ingredients): Aqua, Fatty acids, soya, 
potassium salts, Glycine, N,N-bis(carboxymethyl)-, 
trisodium salt, monohydrate Carbonic acid, dipo-
tassium salt, Perfume.  
Om du behöver mer information om produkten så
är du välkommen att kontakta vår kundsupport.

För ytterligare information om INCI, se:
http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/

?
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