
 

Läikeseep 

Üldine info: 
Oliivõliseepi valmistati esimest korda 17. saj. Marseille’s. Retsepti pole tänase päevani muudetud. 
Läikseebi tegemiseks kasutatakse puidu õlisid, eriti oliiviõli. Ilma kunstlike 
konserveerimisaineteta. On võimalik kasutada erinevates kohtades. Lahustatakse vees ja 
kohaldadav aluselistele lubipindadele nagu nt stucco peenpahtel, marmor-lubi tooted ja tadelakt. 
Keemiliselt tekib seebi ja aluspinnas oleva lubja reageerimisel vees lahustumatu lubiseep. 
Lubiseebiks muutununa on selline pind vett- ja mustusthülgav (hüdrofoobne), samas säilitab 
diffusioonivõime (veeaurude läbilaskvuse). 
 
Kasutuskohad: 
Läikseep sobib stucco peenpahtli, silutud marmor-lubipahtli ja tadelakti lõpptöötluseks, andes 

pinnale läikeefekti. Läikseebi lahust võib kanda lisakaitse saavutamiseks ka kõigile teistele 

lubjapindadele. Kuna seebi kontsentraat on kergelt kollakat tooni, siis väga heledatel aluspindadel 

tuleks teha prooviruut. Veendumaks, et seebilahus ei muuda aluspinda kollasemaks. 

 

Omadused: 

• läbipaistev 

• puhastest taimsetest ainetest tehtud 

• hüdrofoobne 

• mustusthülgav 

• lahustivaba (lahustiks vesi) 

 

Pakendid: 

Art. nr. 224 - 400ml(konsentraat) 

 

Toodet on võimalik osta sobivas koguses, vastavalt pinna suurusele. 

Täpsemat hinnapakkumist palun küsige meie salongidest. 

 

Koostis: 
Oliivõliseep, lubjavesi, ränihapped. 



 
Pealekandmine: 
Stucco peenpahtel: 
Viimasel stucco kihil 1-2 tundi kuivada lasta. Seejärel kantakse läikseep pehme pintsliga ühtlaselt 
pinnale ning lõpuks poleerimiseks silutakse veelkord veneetsia kelluga. Poleerimiseks kasutatakse 
Veneetsia kellut (Art.nr. K 4227/4228) või roostevabast terasest kellut (Art. nr. K 4225). 

 
Tadelakt: 
Läikseep kantakse pehme pintsliga pinnale. Peale lühidat sisseimbumist (kui märg läige on pinnalt 
kadunud) kiviga poleerida. Pind saab suurema läikivuse ja muutub mustust- ja vetthülgavaks. 
Veepritsmete rohketes kohtades korrata läikseebiga töötlemist 2-3 päeva pärast. Pind 
poleeritakse pehmest materjalist palliga, mis on kaetud õhukese kilega. 
 
Stucco- ja tadelaktipindade hooldamine: 
Puhastada saab veega, milles on lahjendatud väike kogus läikseepi. Pehme lapi või švammiga 
määrdunud kohad pesta. Järelpoleerimine teha samamoodi, nagu eelpool mainitud (pehme lapp, 
kilekott). 
 
Kulu: 
Ca. 50 ml/ veega lahjendatud seebilahust m2 kohta. Kontsentraat tuleb lahjendada 1:6 veega 
1m2- 7ml kontsentraati lahjendada ca 40ml veega. 
 
Säilitamine: 
Jahedas, kuivas ja õhu kindlalt suletuna säilib läikseep vähemalt 1 aasta. 
 
Tööriistade puhastus: 
Koheselt peale kasutamist sooja veega puhastada. 
 
Ülejääkidega ümberkäimine: 
Kuivanud jääke võib panna majapidamisprügi hulka. Jääke võib kasutada puhastamiseks ja 
kasutatud pintslite pesemiseks. 
 
Tähistus: 
Mitterakendatav. 

 
Oluline teada: 
Seepi mitte lasta silma sattuda. Kui seep silma satub, siis koheselt rohke veega loputada. Jälgida 
tuleks võimalikku tundlikkust looduslike ainete allergia suhtes. Hoida lastele kättesaamatus 
kohas! Stucco peenpahtli ja tadelakti viimistlemisel on vajalik hea töötehnika tundmine, soovitav 
on osaleda eelnevalt kursustel. Infot nende toimumise kohta saab meie salongidest. 
 
Tootja: 
Kreidezeit Naturfarben GmbH, Saksamaa 
www.kreidezeit.de 

http://www.kreidezeit.de/


 
Maaletooja:  
Safran OÜ 
www.safran.ee 
 
Käesolev tehniliste andmete leht annab vaid soovitusi ja võimalikke näiteid. Käesolevast lehest ei 
järeldu siduvat jõudu ega vastutust. Soovituste järgimisest ei rakendu õiguslikku suhet. 
Informatsioon põhineb meie hetke teadmistel ning ei vabasta kasutajad omaenda vastutusest. 
Kõikide värvimis- ja ettevalmistustööde puhul tuleb jälgida objekti olukorda ja toote sobivust 
tuleb hinnata kompetentselt. Käesolev tooteleht kaotab oma kehtivuse uue versiooni 
avalikustamisel. Staatus: 03.2020; täielikult värskendatud. 

http://www.safran.ee/

