
LinSå påbehåndling 

Underhåll såpaskurat  
På såpskurat underlag som skall underhållas kan man använda en cirka 5% såpa i en spann med kallt/ 

ljummet vatten. Är ytan utsatt för starkt slitage kan man öka mängden såpa. Skura i träets 

fiberriktning och skölj.  

Nytt trä 
25 % såpa och 75%  vatten blandas, skura på fuktat trä, låt torka. Upprepa behandlingen tre gånger. 

Använd mindre mängd såpa var gång. Som underhållsrengöring blanda en lösning på 1 del såpa och 

16 delar vatten (ca 2 dl per liter). Eller vid rengöring av lätt smutsad yta c:a 0,5 dl såpa per liter 

vatten.   

Gammalt trä 
Blanda 10-20% såpa i en hink med kallt/ljummet vatten. Vät golvet med vanligt kallt vatten skura sen 

med såplösningen. På de ställen där golvet är kraftigt nedsmutsat kan man tillsätta mer koncentrerad 

såpa. Låt inte ren såpa torka upp fläckvis på golvet då det kan ge fläckigt utseende. Skölj efter 

skurning med rent vatten. Sug upp smutsvatten med slamsug anpassad för vatten uppsugning eller 

torka upp men trasa. Upprepa tills vattnet är rent. 

Läder/skinn 
Vi fick ett kul tips från en taxichaufför som sa att det bästa medlet att rengöra smutsiga lädersäten 

med är 1 del linoljesåpa blandat med 8 delar vatten. Duscha med blomspruta och torka med trasa. När 

ytan är ren låt den självtorka.  

Färgbortagning med såpa 
Täck ytan som skall rengöras med såpa, antingen att du dränker ett beslag i såpa eller att du häller 

såpa på en yta och täcker in med tjockplast. Låt stå en dag eller två, rengör sen med vatten. Fungerar 

på många färgtyper. Kläder som fått linoljefärg på sig kan skrubbas med linoljesåpa och sen läggas i 

blöt, man kan även använda såpa i tvättmaskinen. Det kan ta tid att få rent ett av färg genomdränkt 

tyg men det är oftast görbart.  

 

 


