
 

Marseille seep 

Üldine info: 
Seda seepi valmistati esimest korda 17. saj. Marseille’s. Retsepti pole tänase päevani muudetud. 
Selle valmistamisel kasutatakse erinevaid puittaimede õlisid. Seep on tehtud kergesti vees 
lahustuvaks. Seep on ilma kunstlike konserveerimisaineteta ja seega on seda võimalik kasutada 
väga paljudes kohtades. Suureks eeliseks on erakordselt väike materjalikulu selle kasutamisel. 
 
Koostis: 
Erinevate puittaimede õlid. 

 

Kasutuskohad: 

• Puitpõranda puhastus 

Sobib kõikidele siledatele põrandatele, eriti linoleumile, vahatatud korgi-, puitpindadele. 

Kasutamisel 1-2 lusikatäit seepi 1 liitrisse kuuma vette lisada, lahustada ning lapiga 

harjumuspäraselt põrandaid puhastada. 

• Pintslite ja värvirullide puhastus 

4-5 lusikatäit seepi 1 liitris kuumas vees lahustada ja õlised pintslid ja värvirullid seebilahusega 

korralikult puhtaks pesta. Kuivanud, õlised töövahendid võib enamasti korraks seebilahusega vees 

läbi keeta. 

• Kätepuhastus 

10 lusikatäit oliivõliseepi lisada 1 liitrile kuumale veele ja jahtuda lasta. Moodustub geelitaoline 

mass. Kui seda omakorda veega lahjendada, on tulemuseks mõnus niisutav vedelseep. Tugeva 

mustuse korral võib lisada vedelseebile veidi marmorjahu (terasuurus 0-0,5mm). Selline 

seebipasta on meie meistrite lemmik, nii töövahendite, kui ka käte puhastamiseks. 

• Põrandate seebitamine 

Mõningates piirkondades Saksamaal on kombeks okaspuidust põrandaid ja laudu lihtsa 

seebitamisega hooldada. Puidu pealispind on tänu sellele määrdumise vastu kaitstud, hele 

puiduvärv jääb püsima (mõningad parkaineid sisaldavad puidud, nt tamm võivad tumedaks 

värvuda). 

 



Ca. 20 lusikatäit oliivõliseepi 1 liitris keevas vees lahustada. Kuum seebilahus sobiva pintsliga 

koheselt töötlemata põrandapinnale kanda, harjaga sissehõõruda ning kuivada lasta. Tegevust 

korrata, kuni on saavutatud soovitav tulemus. Seebiga aeg-ajalt pind üle teha, olenevalt põranda 

kasutusest, et tagada puidu kaitse. 

 

• Lubjatoodete seebitamine 

Heledate lubipahtlite ja -krohvide puhul saab tavapärase läikseebi asemel kasutada Marseille 

seepi. Tööde järjekord on sama. Lubipahtel/krohv pinnale kanda, lasta taheneda ja heledaks 

kuivada. Seejärel samal või järgmisel päeval seebilahus (peab olema sama vedel nagu vesi), suure 

pehme pintsliga pinnale kanda. Lasta kuivada. Väga suure koormusega kohtadesl võib pinnale 

kanda 24 tunni möödudes ka teise kihi. Seebi pealekandmisel jälgida, et ei tekiks voolamist ja et 

aluspind ei sulaks liialt ülesse. Kui Marseille seebilahust kanda tumedale aluspinnale, võivad 

sellest paigalduse käigus tekkida heledad laigud. 

 

Seebimassi valmistamine: 

20g seepi -1 L kuuma vett. Seebi graanulid segada kokku kuuma veega (kas värskelt keedetud või 

nii kuum, kui kraanist tuleb). Jätta seisma paariks tunniks kuni üle öö. Seejärel tekkinud seebimass 

lahjendada veel kord veega, vastavalt kasutus vajadusele. Seep säilib hästi ka kokkusegatuna. 

 

Omadused: 

• puhastest taimsetest ainetest tehtud 

• soojas vees kergelt lahustuv 

• hooldava toimega 

• ei tekita vahtu 

• säilitusaineteta 

 

Pakendid: 

Art. nr. 220.1 - 0,2 kg 

 

Toodet on võimalik osta sobivad koguses, vastavalt pinna suurusele. 

Toote hind palun küsige meie salongidest. 

 

Säilitamine: 

Jahedas, kuivas säilib Marseille seep määramata aja. 

 

Ülejääkidega ümberkäimine: 
Jäägid ära kasutada nt kätepesuseebina. Kuivanud jääke võib panna majapidamisprügi hulka. 
 
Tähistus: 
Puudub, ohutu. 

 



Oluline teada: 
Jälgida tuleks võimalikku tundlikkust looduslike ainete allergia suhtes. 
Hoida lastele kättesaamatus kohas! 
 
Tootja: 
Kreidezeit Naturfarben GmbH, Saksamaa 
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.kreidezeit.de/
http://www.safran.ee/

