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Technický list – marseilské mýdlo

MARSEILSKÉ MÝDLO

Barvy

Marseille Seife

Informace o výrobku
220 – 221

z přírodních
a
nejedovatých surovin

Všeobecně:

Zpracování:

Toto mýdlo bylo poprvé vyrobeno během
17. století v Marseille. Na jeho receptuře se
dodnes nic nezměnilo. K vaření tohoto mýdla
se používá olej ze stromů a především
olivový olej. Je snadno rozpustné, bez
umělých přísad, vonných látek. Je schopno
mnohostranného využití. Obzvlášť výhodná
je mimořádně šetrná spotřeba Marseillského
mýdla.

Ad 1) K čistění podlah se rozpouští
1 polévková lžíce Marseillského mýdla
v cca 8 l teplé vody a jako obvykle
koštětem a hadrem vytře.
Ad 2) Nářadí umazané od barev se čistí
v hustěji koncentrovaném mýdlovém
roztoku: 4-5 lžícemi na 1 litr horké
vody. Zaschlé nářadí je možno vyčistit
krátkým povařením v mýdlovém
roztoku.
Ad 3) K mýdlování podlahy a stolů se ze
začátku potírá denně 4 – 5 lžícemi
rozpuštěnými v 8 l vroucí vody. Horký
roztok se vetře se do neošetřené
dřevěné podlahy. Četnost přetírání
závisí na tom, jak je podlaha namáhána.
Vyplatí se 1 – 2x týdně vytírat 1 – 2
lžícemi mýdla rozpuštěnými v 8 l teplé
vody.
Ad 4) Při péči o ruce a tělo (dávkovače na
mýdlo) postupujeme následovně:
1 lžíci mýdla – cca 10 g promícháme
ve skleničce se 1/4 litrem teplé vody a
2 hodiny necháme stát. Poté přidáme
50 – 100 ml teplé vody, až se vytvoří
hladká kaše, kterou se může naplnit
dávkovač mýdla. Na mytí vlasů se
používá jen výjimečně. Kvůli obsahu
oleje se pak určité typy vlasů mastí.
Ad 5) Pro dětskou koupel stačí 1 čajová
lžička mýdla na dětskou vanu.
Ad 6) Na praní vlny a praní spacích pytlů
se mýdlo ředí stejně jako na mytí těla,
dávkování je velmi šetrné – 2 lžíce
rozpuštěného mýdla na jedno praní
v pračce.

 Použití:
1) Čisticí prostředek pro všechny hladké
podlahy všeho druhu, zejména pro
linoleum, voskované, korkové, dřevěné a
obkládané plochy.
2) K čištění štětců, malířských válečků,
obarvených rukou.
3) K namydlení podlah. V některých krajích
je obvyklé podlahy z jehličnatého dřeva a
stoly častým drhnutím mýdlem udržovat
čisté a světlé. Takovéto zacházení je
zpočátku velmi náročné. Později, když
utěsní tučné části mýdla póry ve dřevě,
zredukují se náklady.
4) Do dávkovačů mýdla, pro alergiky
jako tělová péče.
5) Ošetřující prostředek pro dětskou koupel.
6) Čisticí prostředek na vlnu a k praní
spacích pytlů.

Vlastnosti:
 bez umělých přísad
 na čistě přírodní bázi
 snadno rozpustné v teplé vodě
 nepění.
 mastící, ošetřující účinek

 Spotřeba:

 Složení:
Názvem „Marseillské mýdlo“ se označuje
mýdlo vyrobené z olejů stromů.

 Velikost balení:
Výrobek č. 220
Výrobek č. 221

-

1 kg marseillského mýdla stačí i při
vysoké náročnosti na čistotu,
minimálně 1 rok při čištění podlahy o
rozloze 100 m 2.

0,2 kg
1 kg
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Výrobek č.222

3 kg

Označení nebezpečnosti:
odpadá

 Skladování:
V chladu a suchu vydrží neomezeně dlouho.

Bezpečnostní opatření:
Skladovat mimo dosah dětí.
Možnost případných alergií na přírodní
látky.

Popsané údaje byly zjištěny podle nejnovějšího stavu nám předložených zkušeností. Kvůli metodám zpracování a
vlivům životního prostředí, jakož i různých povah podkladů musí být vyloučena závaznost pro všeobecnou právní
platnost jednotlivých doporučení. Před použitím musí zpracovatel vyzkoušet výrobek, zda je vhodný na účel
použití (zkušební nátěr).
Při novém vydání nebo změně výrobku ztrácí text svou platnost

Kreidezeit přírodní barvy – generální zastoupení pro ČR:
Borek 11, 380 01 Dačice; tel/fax: 384 422 703; mobil: +420 728 500 788; http://www.kreidezeit.cz

