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INFORMAÇÃO GERAL

(granulometria 0-0,5 mm) como abrasivo. Segundo a

Este sabão foi produzido pela primeira vez em

nossa experiência, esta mistura é mais eficaz que a

Marselha no séc. XVII. Na sua confeção são usados

maioria do gel para lavagem de mãos à venda no

óleos vegetais. O sabão é perfurado para se tornar

mercado.

mais solúvel. Sem adição de agentes tensioativos

Sabão para pavimentos: em algumas regiões da

artificiais, conservantes ou outros, o sabão de

Europa, é comum tratar os pavimentos e as mesas em

Marselha tem múltiplas aplicações. Merece especial

madeira

destaque, pois o seu consumo é extraordinariamente

“ensaboamento”. As superfícies de madeira ficam

económico.

assim protegidas da sujidade e a caraterística clara da

de

conífera

por

meio

do

simples

madeira mantém-se na maioria dos casos (as madeiras
CARACTERÍSTICAS

com tanino, por ex. o carvalho, poderão escurecer).

- Base puramente vegetal

Dissolva cerca de 20 g de Sabão de Marselha

- Facilmente solúvel em água morna

KREIDEZEIT

- Hidratante, com efeito de tratamento

imediatamente a solução quente com uma escova/um

- Sem formação de espuma

pincel adequado sobre o pavimento de madeira não

- Sem conservantes

tratado ou passar a esfregona e deixar secar. Se

- Sem agentes tensioativos adicionados

necessário, repetir o processo até se obter o resultado

em 1l

de

água

a

ferver.

Aplicar

pretendido. A aplicação de sabão deve ser repetida
COMPOSIÇÃO (DECLARAÇÃO COMPLETA)

regularmente, em função do desgaste, a fim de se

Sabão de bicarbonato de sódio à base de óleo de coco

assegurar uma proteção satisfatória da madeira.

e de palma, água e sal.

Limpeza geral: consulte na nossa página Web a ficha
informativa

“Limpeza

e

manutenção

de

APLICAÇÃO

pavimentos”. É aconselhável a aplicação numa

Limpeza de pavimentos: limpeza de pavimentos lisos

pequena área de teste, para avaliação dos resultados,

de todo o tipo, especialmente linóleo, revestimentos

antes de executar os trabalhos em grandes superfícies.

de cortiça, madeira e tijoleira enceradas. Para este fim,
dissolva 1-2 colheres de sopa de Sabão de Marselha

TAMANHO DOS RECIPIENTES

KREIDEZEIT em cerca de 8l de água morna e lave o

Art. 223.1 - 250g

chão com esfregona ou pano como habitualmente.

Art. 223.3 – 1,5 kg

Limpeza de pincéis e rolos de pintura: dissolva 4-5

Consulte a tabela de preços em vigor.

colheres de sopa de Sabão de Marselha KREIDEZEIT
num 1l de água quente e lave minuciosamente os

ARMAZENAMENTO

pincéis e rolos engordurados com esta solução. Os

Quando armazenado em local fresco e seco, o Sabão

utensílios de trabalho com óleo incrustado e

de Marselha KREIDEZEIT pode conservar-se por

ressequido podem ser limpos, na maioria dos casos,

tempo ilimitado.

levando-os a ferver durante alguns minutos na
solução de sabão.

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS

Lavagem das mãos: dissolva 10 colheres de sopa de

Utilize os restos de produto até ao fim, uma vez que se

Sabão de Marselha KREIDEZEIT em 1 l de água quente

conserva por tempo ilimitado. Os resíduos de produto

e deixe arrefecer. Forma-se uma massa gelatinosa.

podem ser compostados sem problemas ou, quando

Lave as mãos sujas de óleo com o gel de sabão, tal

secos, depositados no lixo doméstico.

como se faz com o sabão líquido comercial. Em caso
de sujidade persistente, é recomendável utilizar

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO

também

Não se aplica, não é um produto perigoso.

um

pouco

de

farinha

de

mármore
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INDICAÇÕES DE SEGURANÇA
Manter fora do alcance das crianças. Ter atenção a
possíveis alergias a produtos naturais.

As presentes informações foram reunidas com base na
nossa experiência e conhecimentos. Devido aos
métodos de aplicação e às influências ambientais, bem
como às diversas características das superfícies, não
podem ser assumidas responsabilidades ou obrigações
legais relativamente às recomendações individuais.
Antes da aplicação, deve-se testar a adequabilidade do
produto (camada de teste). A validade do texto termina
com revisões ou modificações do produto. As
informações atualizadas sobre o produto podem ser
obtidas diretamente em www.embarro.com ou pode
entrar em contacto connosco diretamente através do
nosso e-mail info@embarro.com.
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