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NaturaLin soap 

Návod k použití: 

Péčí s naturaLin mýdlem můžete začít nejdříve za dva týdny po první ošetření. 

Před použitím protřepat. 

Po provedení prvotního ošetření mýdlem naturaLin je podlaha ošetřena 
dvěma způsoby.  

1) Bylo-li prvotní ošetření provedeno naturaLin voskem, doporučuje se 
vlhká čistící péče (poměr míchaní je 1:50) k získání původního vzhledu 
podlahy. Při tomto postupu je dosaženo vynikajícího čistícího efektu. 
Hydratační účinek mýdla se optimálně stará o povrch naturaLin. V této 
věci je výrobek rozředěný ve správném poměru a dobře promíchaný. 
Vysušte vlhkost dobře vyždímaným hadrem nebo čistícím mopem. 
Čistící interval: podle potřeby / podle znečištění. 

2) Bylo-li prvotní ošetření provedeno s olejem naturaLin, doporučuje se 
tradiční „mýdlo“ (poměr míchání 1:15). Koncentrované mýdlo tvoří 
dodatečnou silnou ochrannou vrstvu na podlaze, která vede ke změně 
odstínu u dřeva s velkým obsahem třísloviny. Tato patina opticky 
připomíná starou dřevěnou podlahu. V této věci je výrobek rozředěný 
ve správném poměru a dobře promíchaný. Mýdlový roztok naneste na 
podlahu lehce vlhkým čistícím mopem. Ideální postup je před každým 
použití mop v mýdlovém roztoku vyprat v druhém kýbly s čistou vodou 
vymáchat.  Čistící interval: první měsíc týdně a poté podle potřeby.  

3)  Upozornění: při tepelně zpracovaném dřevu a u dřeva s nízkým 
obsahem třísloviny se skoro netvoří patina nebo je jen malá.  

Příklad dávkování: 100 ml mýdla naturaLin, 5 l vody (dávkování 1:50), 100 ml 
mýdla naturalin, 5 l vody (dávkování 1:15) 

Spotřeba: 60 – 70 m2 /z litru (podle použití a poměru dávkování) 

Obsažené látky: Kokosovo - sojové olejové mýdlo, demineralizovaná voda 

Rizika a bezpečností pokyny: není povinností charakteristicky označit podle 
zákona 1999/45/EG. Skladujete mimo mráz. Nepatří dětem do rukou.  

Prosím dejte do recyklace pouze bez zbytků. 


