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Marseillské mydlo
Marseiller Seife

Všeobecne:
Toto mydlo bolo prvý raz vyrobené v priebehu 17.
storočia v Marseille. Na jeho receptúre sa až
dodnes nič nezmenilo. Na jeho varenie sa používajú
stromové oleje, prevažne olej olivový.
Bez prídavku umelých tenzidov, konzervačných
látok a iných je marseillské mydlo mnohostranne
použiteľné. Zvlášť treba vyzdvihnúť mimoriadne
úspornú spotrebu tohto mydla.

Vlastnosti:







vyrobené na čisto rastlinnom základe
ľahko rozpustné v teplej vode
je spätne mastiace, s ošetrujúcim účinkom
nepení
neobsahuje konzervačné látky
bez pridaných tenzidov

Zloženie:
Sodné mydlo
olivového oleja.
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a

Použitie:

(1) Čistenie podláh
Čistenie hladkých podláh všetkých druhov, obzvlášť
linolea, voskovaného korku, voskovaného dreva
a dlaždíc.
Na to sa rozpustia 1 – 2 polievkové lyžice
marseillského mydla v cca 8 l teplej vody a podlaha
sa obvyklým spôsobom kefou a handrou vyčistí.
(2) Čistenie štetcov a maliarskych valčekov
4 – 5 pol. lyžíc marseillského mydla rozpustiť v 1 l
horúcej vody a olejmi znečistené štetce a valčeky
týmto mydlovým roztokom vyprať.
Zaschnuté, olejmi znečistené pracovné náradie sa
môže väčšinou vyčistiť krátkym vyvarením
v mydlovom roztoku.
(3) Umývanie rúk
10 pol. lyžíc marseillského mydla rozpustiť v 1 l
horúcej vody a nechať vychladnúť. Olejom
znečistené ruky umyť týmto mydlovým gelom tak
ako obvyklým tekutým mydlom z obchodu. Pri
odolnej špine sa odporúča vziať do rúk ako drhnúcu
prísadu mramorovú krupicu (výr.č. 261, zrnitosť 0 –
0,5 mm).

Táto zmes účinkuje podľa našich skúseností lepšie
ako väčšina v obchodoch ponúkaných umývacích
pást na ruky.
(4) Mydlo na podlahy
Naši predkovia a hlavne na dedinách drevené
podlahy obvykle z ihličnatého dreva a stoly
ošetrovali jednoduchým „mydlom“. Povrchy dreva
sú tým chránené pred znečistením, zachová sa
svetlý vzhľad dreva (triesloviny obsahujúce drevá,
napr. dub, môžu reagovať stmavnutím!).
Cca 20 g marseillského mydla rozpustiť v 1 l vriacej
vody. Horúci mydlový roztok hneď naniesť
vhodným štetcom na neošetrenú drevenú podlahu
alebo zapracovať kefou s rúčkou a nechať uschnúť.
Postup sa podľa potreby opakuje, kým sa
nedosiahne želaný výsledok.
Nanesenie mydla sa podľa opotrebenia čas od času
opakuje, aby sa zaistila dostatočná ochrana dreva.
Všeobecné čistenie pozrite „Čistenie podláh“. Je
vhodné pred prácou na veľkej ploche si overiť
výsledok na skúšobnej ploche.

Veľkosť balenia:

Výr. č. 220.1
Výr. č. 512
Výr. č. 513

0,2 kg
1 kg
3 kg

Ceny z platného cenníka na vyžiadanie.

Skladovanie:
Pri skladovaní v suchu sa môže marseillské mydlo
skladovať neobmedzene.

Likvidácia zvyškov:

Zvyšky výrobku využiť, pretože má neobmedzenú
trvanlivosť. Môžu sa bez problému kompostovať,
prípadne v suchom stave dať do domového odpadu.

Označenie:

odpadá, nie je nebezpečné

Upozornenia:

Skladovať tak, aby sa k výrobku nedostali deti.
Dať pozor na prípadné kožné alergie.

Uvedené údaje boli stanovené podľa najnovších našich skúseností. Naše slovné a písomné rady nezbavujú spracovateľa,
užívateľa daného výrobku jeho zodpovednosti preskúšať si vhodnosť výrobku a správnosť farebného odtieňa pre zamýšľané
použitie (skúšobný náter). U nového nákladu alebo zmenách výrobku strácajú tieto texty svoju platnosť.
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