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Trip Trap Natursæbe 
Natur, Hvid, Ekstra Hvid 
 
 
Anvendelse 
Trip Trap Natursæbe, Natur, Hvid og Ekstra Hvid 
anvendes til daglig rengøring og pleje af alle former for 
træ gulve og træværk iøvrigt, uanset grundbehandling. 
Natursæbe, Hvid og Ekstra Hvid kan dog ikke anvendes 
på lakerede overflader. 
Natursæbe, Hvid og Ekstra Hvid anvendes desuden til 
grundbehandling af ludbehandlede nåletræsgulve, der 
ikke ønskes oliebehandlet. 
Natur anvendes typisk til mørke træ sorter (merbau, 
mahogni, teak, kirsebær, keruing m.v.), mens Hvid 
anvendes til lyse træsorter og/eller ludbehandlet træ (fyr, 
pitch pine, ask, bøg, eg, hevea m.v.). 
 
 

Egenskaber 
Natur sæbe er opbygget på basis af naturlige kokos og 
soyafedt og er med sit høje tørstofindhold særdeles 
velegnet til både pleje og rengøring af trægulve.  
 I forbindelse med gulvvasken, tilføres desuden et 
slidlag, som beskytter træets overflade, og som erstattes 
med et nyt ved næste vask. Med hvide pigmenter 
genskabes overfladen i lyse træsorter, hvor den 
oprindelige grundbehandlings pigmenter måtte være slidt 
af, idet sæben er pigmenteret med titanhvid som alle 
øvrige pigmenterede Trip Trap produkter.  
Natursæbe leveres i 1, 2½, og 5 ltr. PE-plastdunke med 
børnesikrede kapsler. 
Opbevaring skal være tørt og frostfrit, ikke for varmt eller 
i direkte sollys. 
Natur kan anvendes uden omrystning og fremtræder 
med en gullig nuance, mens Hvid og Ekstra Hvid skal 
omrystes før brug. 
 
 

Miljøforhold 
Bortskaffelse: Tom emballage bortskaffes  
som dagsrenovation. Produktrester afleveres til 
kommunal modtagestation for kemikalieaffald. 
Produktet er under løbende råvare- og 
færdigvarelaboratoriekontrol samt godkendt af Institut für 
Baubiologie (IBR) til brug i boligen (indeholder ikke 
parfume, konservering eller farvestoffer). 

Udførelse 
Rengøring sæbebehandlede nåletræsgulve 
Anvend Natursæbe i blandingsforholdet 1:20 i lunkent 
vand. Rækkeevne og hyppighed afhænger helt af 
overfladens tilstand. 
 
Rengøring oliebehandlede trægulve. 
Anvend Natursæbe, Natur eller Hvid i blandingsforholdet 
1:40 i lunkent vand. Rækkeevne og hyppighed 
afhænger helt af overfladens tilstand. 
 
Til påføring anvendes to spande (en med sæbevand 
og en med skyllevand). Gulvet er typisk tørt efter ca. 2 
timer ved 20°C. Der kan også anvendes maskinel 
gulvvask. 
 
 

Rengøring og vedligeholdelse 
Til grundrengøring af stærkt snavsede trægulve 
anvendes Trip Trap Trærens inden vask med 
Natursæbe. 
 

 
Tekniske data 
Deklaration 15-30% sæbe 

Rækkeevne 50-80 m2 pr. ltr. (afh. af træsort) 

PH 9,5-10,5 

Vægtfylde 1,01-1,03 

Form Flydende 

Mal-kode 00-1(1993) 

Holdbarhed 2 år i uåbnet tilstand 
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