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Trip Trap Oliesæbe 
Natur og Hvid 
 
Anvendelse 
Trip Trap Oliesæbe Natur og Hvid anvendes til 
rengøring, pleje og vedligeholdelse af oliebehandlede 
trægulve. Trip trap Oliesæbe Natur anvendes typisk til 
naturolierede trægulve og Oliesæbe Hvid anvendes 
typisk til hvidolierede trægulve. Oliesæben anvendes 
hvor gulvet ønskes opfrisket med en mild og effektiv 
rengøring samtidig med, at træet tilføres olie, hvorved 
der gendannes en mat og beskyttende film på træets 
overflade. 
Bemærk: Oliesæben kan ikke anvendes på lakerede 
eller olielakerede overflader. 
 

Egenskaber 
Trip Trap Oliesæbe er et miljørigtigt produkt, som bl.a. 
er fremstillet af forædlede vegetabilske olier og milde 
vaskeaktive stoffer, som gør at Oliesæben kombinerer 
effektiv rengøring med oliepleje. Derfor vil et nyolieret 
trægulv bevare træets glød og naturlige nuance  
samtidig med, at gulvet skånsomt bliver rengjort. 
På et lettere slidt trægulv vil oliesæben, efter få vaske, 
tilføre træet en opbyggende pleje af olie som opfrisker 
trægulvet så træets naturlige nuance og glød 
genopbygges og bevares. På hvidolierede trægulve 
sikrer Oliesæbe Hvid yderligere at træet får tilført den 
nødvendige pigmentering, for at træet kan bevare sin 
hvide nuance. 
Oliebehandlede trægulve skal med mellemrum tilføres 
en plejende olie – typisk en gang om året for 
boliggulve, langt oftere for stærkt belastede gulve. 
Plejen kan begrænses til de slidte områder. 
 

Miljøforhold 
Bortskaffelse: Tom emballage bortskaffes  
som dagsrenovation. Produktrester afleveres til 
kommunal modtagestation for kemikalieaffald. 
 
 

Levering og opbevaring 
Trip Trap Oliesæbe leveres i PE-plastdunk med 
børnesikrede kapsel, deklaration samt udførlig 
arbejdsanvisning. Opbevaring skal være tørt og 
frostfrit, ikke i direkte sollys og ikke ved høj 
temperatur. 
I Emballagen har både Oliesæbe Natur og 
Oliesæbe Hvid en hvid/lys brun nuance. Produktet 
skal omrystes grundigt før brug. 

Udførelse 
Anvendes fortyndet se under blandingsforhold. 
Ved den daglige rengøring anvendes normalt kost 
eller støvsuger. Evt. kan gulvet vaskes over med rent 
lunkent vand med en hårdt opvredet klud eller moppe. 
Når gulvet er blevet snavset, eller ser mat og trist ud 
og det trænger til en opfriskning, vaskes gulvet med 
Oliesæbe. 
Dunken rystes grundigt før brug. 
Træet skal være tørt og støvfri. 
Blandingsforhold: Trip Trap Oliesæbe blandes med 
varmt vand 1:20 (250 ml. Trip Trap Oliesæbe til 5liter 
varmt vand). Blandingsforholdet kan fortyndes eller 
koncentreres efter behov afhængig af slitage. 
Vask med en let opvredet gulvklud eller moppe i 
træets længderetning. Umiddelbart herefter tørres 
gulvet efter med en opvredet gulvklud eller moppe 
ligeledes i træets længderetning. Der anvendes 2 
spande en med Trip Trap Oliesæbe og en med 
skyllevand. Det anbefales at der vaskes på et område 
af ca. 10m2 ad gangen. Derved undgår man, at trægulvet 
ikke er fugtigt i en længere periode. 
Lad træet tørre i ca. 2 timer før det tages i brug. 
Ventilation er ikke nødvendig, da Oliesæben ikke 
indeholder flygtige stoffer. Det anbefales at der 
anvendes handsker evt. af nitrilgummi. Afhængig af 
gulvtypen vil der typisk være en tørre tid på ca. 2 
timer ved 20 gr. C. 
 
 
 

 
Tekniske data 
Deklaration Vand, Nonioniske tensider, Forædlede 

vegetabilske olier, konserveringsmiddel, 
pigment (hvid) 

Rækkeevne Ca. 150 - 200 m2/L (afh. af træsort) 

PH 7,5 

Vægtfylde Ca. 1 

Form Flydende 

Flammepunkt Produktet er ikke brandfarligt 

Mal-kode 00-1(1993) 

Holdbarhed 2 år i uåbnet tilstand 
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