PERFORM

TRÄGOLVSÅPA
1 liters förpackning artnr: 02-7820
12 x 1 liter per kartong
40 x 12 x 1 liter per pall (480 liter)
5 liters förpackning artnr: 02-7830
3 x 5 liter per kartong
48 x 3 x 5 liter per pall (720 liter)

Såpa för grundbehandling och periodisk rengöring
och vård av lutade och oljebehandlade trägolv.

Grundbehandling och underhåll av
lutade golv gjorda av furu eller gran samt
för periodiskt underhåll av oljade och
vaxade trägolv av alla träslag.
Perform Trägolvsåpa är även anpassat för
obehandlat trä på golv eller i väggar och tak.

Perform Trägolvsåpa är en opigmenterad och oparfymerad trägolvsåpa. Den används för grundbehandling och
underhåll av lutade furu- och grangolv samt för daglig/metod rengöring av oljebehandlade trägolv. Perform
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Grundbehandling:
Lutbehandlat trä mättas effektivt med en fet lösning av Perform Trägolvssåpa och vatten.
1. Blanda c:a 1 del Perform Trägolvsåpa med 10 delar rumstempererat vatten = 1 liter till 10 liter vatten.
2. Tvätta i träets längdriktning med såpblandningen. Använd mopp, svabb alt. trasa.
3. När golvet är torrt (4-6 timmar) upprepas behandlingen. Behandlingen kan behövas göras upp till 3 gånger.
4. Polera den torra ytan mellan strykningarna. Använd singelskurmaskin med 2 hastigheter (150 / 300 v/min.)
och vit rondell.
Periodiskt underhåll:
Daglig städning av Perform Trägolvsåpa behandlat golv utföres med torrstädning.
När smutstendenser syns på ytan skall ytan rengöras enligt metoden ovan (grundbehandling) men med denna
dosering: 1 del Perform Trägolvsåpa till 50 delar rumstempererat vatten = 2 dl till 10 liter vatten.
Nollställning/grovrengöring:
Vid extremt smutsigt trägolv eller vid fläckar, tvättas ytan ren med Perform A-JAS
alternativt med Perform Hulken Por-Rent. Dosering: 1 dl till 10 liter vatten. För högre rengöringsgrad kan Perform
A-JAS och Perform Hulken Por-Rent kombineras med 1 dl av varje till 10 liter vatten. Spraya ut, använd blå rondell
och skurmaskin. Efter rengöring skall ytan sugas ren med våtsug och fuktmoppas med vatten. Låt ytan sedan torka.
Åtgång:
1 lit brukslösning täcker c:a 20 m², kan variera beroende på åldern och hur sugande trämaterialet är. Innehåller
speciellt utvalda, vegetabiliska fettsyror. pH-värde ca 8,9 i koncentrat. Biologiskt nedbrytbar enligt OECD:s riktlinjer.
Endast för professionell användning. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och
tillhandahålls på vår hemsida: www.ajourtrading.com. pH ca 8,9 i koncentrat. Förvaras frostfritt.
Denna produkt är tillverkad i Sverige enligt ISO 9001 och ISO14001.
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Underhållsprodukter för professionell användning.
Serien säljs hos våra återförsäljare. Surfa in på vår
hemsida för mer information om våra produkter och
var du kan köpa dem.
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