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Avalon Pflanzenseife - dabīgs ziepju koncentrāts 
 
Apraksts: Pflanzenseife ziepju koncentrāts ir universāls tīrīšanas un ikdienas kopšanas līdzeklis. Ziepju koncentrāts ir 
īpaši piemērots koka grīdām un darba virsmām, kas apstrādātas ar eļļu un vasku. Izgatavots pēc senas universāla mājas 
tīrīšanas līdzekļa receptes. Neatšķaidītā veidā noņem ļoti lielus netīrumus un biezu vaska kārtu. Piemērots arī 
neapstrādāta linoleja mazgāšanai. 
 
Sastāvs: Augu taukskābjziepes, ūdens, palmu eļļa, kokosa taukskābe un glicerīns.  
 
Īpašas piezīmes: Eļļotu un vaskotu koka grīdu ar kopšanas līdzekļiem drīkst sākt kopt ne ātrāk, kā pēc 6-8 nedēļām. Jo 
saudzīgāk pret koka virsmu izturēsieties pirmajās dienās, jo ilgāk tā kalpos, būs skaista un nodilumizturīga. Koka grīdu 
nedrīkst mazgāt ar slapju lupatu, bet tikai ar mitru. 
 
Ikdienas tīrīšana: Koka grīdas izskata saglabāšanai, ikdienas tīrīšanā, viens no svarīgākajiem nosacījumiem ir grīdu 
regulāri tīrīt ar putekļusūcēju vai slotu. Regulārai grīdas mitrai uzkopšanai ir jālieto ziepju koncentrāts. Ziepju koncentrātu, pirms lietošanas, kārtīgi 
sakratīt. Grīdu mazgāt ar siltu ūdeni, kam pievienots ziepju koncentrāts. Atkarībā no grīdas netīrības pakāpes, 10 l ūdens ir jāpielej 50-100 ml ziepju 
koncentrāta. Atcerieties, grīda ir jāmazgā ar mitru, nevis slapju lupatu! Stipri netīras vietas var tīrīt, uzlejot nešķaidītu ziepju koncentrātu uz kokvilnas 
lupatas un attiecīgo vietu paberzējot. Lielākiem netīrumiem, var izmantot zaļo filci. Tūlīt pēc tam, ziepaino laukumu, kārtīgi, nomazgāt ar tīru ūdeni un 
mitru lupatu. Ņemiet vērā, ka ziepju koncentrāts ir līdzeklis, kas nomazgā netīrumus un daļu vaska no koka virsmas. Regulārai ikdienas tīrīšanai ir 
jālieto arī Bodenmilch grīdas pieniņš (lūdzam, iepazīties ar produkta tehnisko instrukciju).  
 
Ģenerālā tīrīšana: Grīdām ar vidēju slodzi dzīvojamās telpās ģenerālā tīrīšana ir jāveic ik pēc 3 mēnešiem. Stipri noslogotām grīdām skolās, 
viesnīcās, veikalos, birojos ģenerālā tīrīšana ir jāveic katru mēnesi. Ja nepieciešams, ģenerālo tīrīšanu var veikt biežāk.  
Ziepju koncentrācija ūdenim variē, atkarībā no netīrumu daudzuma un vaska kārtas uz virsmas, no 100-1000 ml uz 10 litriem ūdens līdz maksimālai 
attiecībai 1:1.Ģenerālo tīrīšanu veic ar pulējamo mašīnu un zaļo filci. Ja grīda nav ļoti netīra, tad  pielieto ziepju koncentrāta daudzumu ūdenim var 
samazināt. Ziepju maisījumu ar birsti uzklāj uz grīdas un ar pulējamo mašīnu kārtīgi mazgāt. Ziepju maisījums atmazgās netīro vaska kārtu un iztīrīs 
netīrumus no koka porām. Pēc tam grīdu vairākas reizes mazgā ar tīru ūdeni un mitru lupatu, lai no virsmas noņemtu atmazgātos netīrumus, kā arī, 
lai virsma nebūtu slidena. Atcerieties, grīda ir jāmazgā ar mitru, nevis slapju lupatu! Pēc ģenerālās tīrīšanas grīda ir jāapstrādā ar Bodenmilch grīdas 
pieniņu vai šķidro vasku Avalon Refresher. 
 
Patēriņš: Apmēram 60 m²/l nešķaidītā veidā. 
 
Uzglabāšana: Oriģinālā iepakojumā, aizvērtā veidā vismaz 5 gadus. Glabāt vēsā un sausā vietā. 
 
Iepakojums: 1 l, 2,5 l, 10 l. 
 
Drošības norādījumi: Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Arī strādājot ar materiāliem, kuru sastāvā ir maznozīmīgs kaitīgo vielu daudzums, 
nepieciešams ievērot vispārpieņemtos darba aizsardzības noteikumus. 
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