SÅPSKURNING
TRÄGOLV
1.

Dammsug trägolvet ordentligt innan du börjar skura.

2.

Blöt ned golvet med kallt vatten, förslagsvis några bräder i taget med
en borste eller skurtrasa/mopp.

3.

4.

5.

STENGOLV
1.

Dammsug ordentligt innan du börjar skura

2.

Gör en såpablandning på ca 1 del såpa till 5 delar kallt vatten i en hink.

3. Arbeta med ca 3-5 kvm åt gången och lägg ut med t ex en vanlig mopp,
lite åt gången.

Ta 2-3 dl Källans Linoljesåpa till ca 10 l vatten i en ren hink till
skurning av ett normalsmutsigt trägolv. Vid såpskurning av ett
väldigt torrt trägolv, ta dubbla mängden Källans Linoljesåpa.

4.

Skrubba med en borste mellan varje lager. Lägg på tills du märker att det
inte sjunker in mer.

Skura i brädernas längdriktning och några bräder i taget med en
skurborste på skaft. Vid kraftiga smutsfläckar, lägg koncentrerad
Källans Linoljesåpa direkt på borsten.

5.

Torka upp överflödet med skurtrasa tills det är helt torrt.

6.

Torrpolera sen hela golvet med en torr trasa.

Skölj/torka av golvet med kallt vatten efteråt.

6. Torka upp vattnet med en trasa. Känns golvet för fett när det har
torkat så kan man skura golvet med kallt vatten igen.
TRÄDÄCK
1.

Blöt först trallen med kallt vatten, gärna rent regnvatten.

2.

Häll ut en sträng med outspädd Källans Linoljesåpa och skura på.

3.

Skölj inte bort såpan efteråt, den tränger in i träet och ger en
impregnerande effekt och mättar träet.

4.

Om träet är mycket smutsig kan det först skrubbas av med 2-3 msk
såpa i en hink med vatten innan såpskurningen.
Har du nylagt trädäck/trappa med tryckt virke bör du vänta en säsong
innan du skurar.

VÅTTORKNING
Till en hink skurvatten: ca 1-2 msk Källans Linoljesåpa i 5 liter vatten,
tänk på att såpan kan lösa upp även torkad linoljefärg.

Till såpskurning med Källans Linoljesåpa behövs

SÅPSKURA MED

✓ Kallt, eller svagt ljummet, vatten.
✓ Skurborste på skaft.

KÄLLANS LINOLJESÅPA

✓ En hink.
✓ Skurtrasa/mopp.
✓ Speciellt trärena skurgolv och stengolv bör bara torkas med
Linoljesåpa.
Använd alltid kallt eller en aning ljummet vatten. Varmt vatten gör golvet grått
och träfibrerna kan resa sig. Lägg aldrig såpa direkt på torrt trä, det kan ge gula
fläckar.
Det kan vara bra att skura ett nyinlagt eller framtaget golv några gånger innan
användning av rummet. Effekten påskyndas om du tar den dubbla mängden
Källans Linoljesåpa, dvs ca 5-6 dl i 10 l vatten.
Golvets virkeskvalitet är avgörande för ett vackert skurgolv. Bräderna ska vara
av hög kvalitet med kärnsidan uppåt. Beakta detta vid val av ett nytt golv.
Undvik att använda högtryckstvätt till din terrass då den kan skada fibrerna i
trät. Du kan dock lägga ut såpa med högtryckstvättens munstycke för
rengöringsmedel.
Att såpskura trädäck är mycket enklare än oljebehandling och såpskurning ger
dessutom ett vackert silverfärgat trädäck som är lätt att sköta och hålla rent.
Det fastnar inte flugor och pollen.
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Trä- och stengolv har i långa tider skurats med såpa och främst bland såpor är
Linoljesåpan tack vare att den är så effektiv, återfettande och mild.
Olika träslag reagerar olika på såpskurning. Grangolv blir ljusa medan
furugolv blir lite mörkare med en vacker silvergrå ton.
Sten som t ex kalk och marmor är känsliga och kan torka ut då särskilt
kalksten är ett väldigt poröst material. Med linoljesåpa får de en fin lyster
och blir tåliga mot smuts och spill.
I många gamla museibyggnader såpskuras golven i de kulturhistoriska
miljöerna ca 1-2 gånger om året – fastän de används dagligen.
I övrigt räcker det med att dammsuga och våttorka med såpvatten.

