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Synteko Soap 1617 
 
Användningsområde • Synteko Soap används vid behandling, underhåll och rengöring 

av trägolv som behandlats med Synteko Lut 1616.  
• Synteko Soap kan också med fördel användas till rengöring av 

lackerade golv samt till klinker- och stengolv. 
  
Produktegenskaper • Endast för homogen gran och furu. 

• Ytbehandling. 
• Underhåll. 

 
 
Bruksanvisning Synteko Soap 1617 är en behandlingsmetod enligt den gamla principen 

för homogena furu- och grangolv.  
 
Dammsug eller sopa golvet noggrant. Dosering: 1 del Synteko Soap till 
10 delar ljummet vatten. Applicera 3 gånger med mopp eller trasa. Låt 
torka 30-60 minuter mellan varje behandling. Polera gärna mellan 
strykningarna med röd rondell (150r/min). Efter torkning, minst 12 timmar, 
slipas golvet lätt med sandpapper 150, alternativt med polermaskin med 
röd rondell (300 r/min). Golvet är sedan motståndskraftigt mot smuts och 
fläckar. Paneler skuras 1 gång med ett blandningsförhållande på 1:20. 
 
Rengöring: 
Lättare rengöring dosering 1:40, kraftigare rengöring dosering 1:20. 

 
 
TEKNISK DATA 
 
Typ  Kokos-/sojasåpa. 
  
Färg Gul. 
  
pH Alkalisk. 
 
Lösningsmedel Vatten. 
 
Brandfara Ingen. 
 
Lagringstid Minst 2 år i sluten förpackning. Ska lagras mellan +5 och + 30°C. 

Aktas för kyla. 
 
Förpackning 1 liter 

5 liter 
  
Verktyg Vid applicering använd mjuk trasa eller mopp. 
 
 
HÄLSA OCH MILJÖ 
 
Märkning  - - - -  

Produktinformation 



 
Hanterings- och 
Rengöringsföreskrifter 
 

Synteko Soap 1617 är en alkalisk, vattenbaserad produkt. Iakttag normal 
aktsamhet vid hantering av kemiska produkter. Förvaras oåtkomligt för 
barn. 

  
Ytterligare information finns i SÄKERHETSDATABLADET. 
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