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Produktbeskrivelse
Pinotex Laksæbe er specielt udviklet til efterbehandling og Vedligehol-
delse af lakerede overflader. Produktet giver en silkemat, smuds- og vand-
afvisende overflade. Kan også benyttes på klinker og fliser, laminat, etc. 
Pinotex Laksæbe efterlader ikke sæbefilm på overfladen og kan derfor 
anvendes til overflader, der kræver hyppig vask.

Brugsvejledning
Produktet omrystes grundigt inden brug.

Er overfladen kraftigt tilsmudset, rengøres først med 
Pinotex Grundrens - Træ. 

Overfladen skal være helt tør før anvendelse af laksæben. 
Til vedligehold og almindelig rengøring tilsættes 1-2 dl sæbe til 10 ltr. 
lunkent vand.

Vask overfladen med en opvreden gulvklud eller en moppe i træets  
længderetning. Det anbefales af arbejde med 2 spande, hvoraf den ene 
anvendes til at vride gulvklud/moppe op i, mens den anden indeholder 
ren, fortyndet Laksæbe. Det anbefales at behandle et område på ca. 10 
m2 ad gangen, således at overfladen ikke er fugtig i længere tid. 
Der må på lakerede trægulve ikke efterlades vand på gulvet efter be-
handlingen.

Rækker ca. 75 m² pr. ltr.

Pinotex Laksæbe
Natur

Oplysninger i denne produktinformation er baseret på laboratorieforsøg og praktiske afprøvninger. Produktinformationen er en vejledning af dette  produkts anvendelse og arbejdsmetode. – Da brugerens 
arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol, påtager vi os intet ansvar for de opnåede resultater. Vort ansvar dækker alene direkte person- eller tingskader, der bevisligt er opstået som følge af mangler eller fejl 
ved de af os fremstillede produkter. Der tages forbehold for trykfejl.
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Produkttype Plejemiddel til gulve

Anvendelsesområde Inde

Vægtfylde 1 g/ml

pH-værdi 9-10

Tørstofindhold 4-5 %

Rækkeevne Ca. 75 m²/liter

Påføring Gulvklud, moppe

Kulør Farveløs

Emballage størrelse 1 Liter

Opbevaring Køligt, men frostfrit i tæt lukket 
original emballage.

SIKKERHEDSMÆRKNING 

Sikkerhedsregler (1993) 00-1

Brandfareklasse Ingen

Sundhedsfareklasse Ingen

Miljøfareklasse Ingen

SIKKERHED: Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af 
maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes 
sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede 
personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.


