
LINOLJESÅPA 

Fet & Dryg 

”Såpan passar också för modernt 
CompactLiving och hållbarhetstänk 
eftersom det är miljövändigt och 
platsbesparande att inte behöva ha en 
halv kemifabrik i hemmet”  

 -Yvonne 

 

 

TVÄTTSTUGAN 

YLLETVÄTT - Ylleplaggen blir fluffiga och mjuka, dosera som vanligt tvättmedel direkt i maskinen. 

TRASMATTOR - Blötlägg i såpavatten en stund, duscha eller spola av. Klart. 

SMUTSIGA ARBETSKLÄDER - Blötlägg i linoljesåplösning ett tag, gärna över natten. Gnugga svåra 
fläckar och tvätta sedan som vanligt. Du kommer att bli förvånad hur mycket smuts som går bort. 

KÖK 

VIDBRÄND KASTRULL - Ta en matsked såpa och häll på ett par centimeter vatten i kastrullen, koka 
upp och låt lösningen stå, gärna över natten. 

BRÄNDA UGNSPLÅTAR - Ta hälften såpa, hälften vatten någon centimeter, låt stå över natten. 
Diska sedan som vanligt. 

UGNSRENGÖRING - Spraya ugnen med en såpablandning av         2 delar vatten och 1 del såpa. 
Värm ugnen till 75 grader och låt svalna. Tvätta ur med vatten och trasa. 

ROSTFRIA YTOR - Spraya med såpvatten och torka rent med trasa, efteråt har du skinande blanka 
ytor, där smuts inte fäster så lätt. 

MISSFÄRGAT PORSLIN - Lägg i såpabad, hälften såpa hälften vatten. Låt stå en stund, diska sedan 
som vanligt. 

  



BADRUM 

KLINKER - Ta 2 dl linoljesåpa i 10L kallt vatten, skura 
klinkergolvet. Torka av med blöt och sedan torr trasa.  Rent 
och fint golv igen. 

KAKEL - Blanda såpa och vatten i en sprayflaska, spraya på 
kaklet låt sitta en stund. Torka av. Skinande blankt 
kakel. Fogarna blir som nya. 

WC - Ta koncentrerad såpa på en fuktig svamp, låt sitta. 
Torka av med fuktig trasa. 

  

PENSLAR OCH DYLIKT 

PENSELTVÄTT - Ta hälften såpa hälften vatten i en burk. Ställ ner din använda penslar, se till att du 
målat ur penseln så mycket som möjligt, låt stå, dock max en dag. Skölj sedan ur penseln med 
ljummet vatten. Detta kan fungera på gamla intorkade penslar, som väcks till liv igen. Borsten blir 
mjuk och fin.  

BESLAG - Lägg färgfläckiga beslag i blöt i en såpablandning, låt stå ett par timmar. När du sedan tar 
upp beslagen och torkar av dessa, så brukar färgen följa med hur lätt som helst. 

TENNFÖREMÅL - Lös upp linoljesåpan i ljummet vatten (cirka en del såpa till fem delar vatten). 
Lägg i föremålet och låt ligga cirka fem minuter, fett och smuts lossnar. Skölj av lätt så lite 
blandning förblir på föremålet och torka och putsa med en mjuk trasa. 

GLASLUCKAN I KAMINEN - Stryk på såpa på luckan, vänta en liten stund, gnid av, klart.   

 

SÅPSKURA GOLVET 

Få detaljer i ett hus betyder så mycket för känslan och stämningen som golvet. Ett skurgolv är ett 
obehandlat trägolv som genom slitage och skurning fått en hård, tålig och vacker ljus yta.  

Olika träslag reagerar olika på såpskurning. Grangolv blir ljusa. Därför valde man ofta gran till 
golven. Furugolv blir något mörkare än gran. Men alla golv blir grå om de skuras med 
varmvatten. Vattnet skall alltså vara kallt! Linoljesåpa är fet och torkar därför inte ut golven på sikt 
som annan såpa kan göra.  

SLIPA INTE!   

Har du ett gammalt golv som ser ut atta var bort om räddning? Innan du slipar golvet kan du prova 
att först såpskura golvet. Det kommer att bli renare än du tror. Ett golv blir mjukt av slipning och 
det tar tid att få upp en hård vacker skurgolvsyta. Men eftersom det är få förtunnat att ha kvar 
gamla fina brädgolv så är slipning ofta det enda kvarvarande alternativet. Det går alldeles utmärkt 

https://www.gysinge.com/categories/788/såpa


att göra skurgålv av ett slipat golv. Skulle man ångra sig efter ett tag går det arr behandla golvet på 
andra sätt eftersom ett skurgolvär ett obehandlat golv.  

GÖR SÅ HÄR 

Du behöver - En skurborste (på skaft), en skurtrasa eller mopp att ta 
upp sköljvatten med, två hinkar; en för såpvatten och en med rent 
sköljvatten. 

 1. Fukta golvet med kallt vatten - Om golvet är stort, ta några 
brädor i taget. 

 2. Dosering – 2 – 3 dl flytande såpa på 10 l kallt vatten (en hink). 

 3. Skura i brädornas längdriktning. Skura några brädor i sänder.Lägg 
koncentrerad såpa på borsten och skura intensivare på fläckar och 
kraftigt smutsade ställen. Tänk på att aldrig lägga såpa på torrt trä, då blir det fläckar som inte går 
bort!  

  4. Eftersköljning  
När du skurat en bit använder du trasan eller moppen för att ta upp sköljvattnet. 
Skölj golvet med kallt vatten tills golvet är helt rent. 
Tänk på att inte låta skurvattnet torka in i golvet, då blir det fläckar. 

Det räcker om du skurar vid behov, när golvet är ordentligt smutsigt, två tre gånger per år. 
Däremellan räcker det med våttorkning för att få bort lättare smuts. 

 

LINOLJESÅPA TILL SJÖSS 

SKURA DÄCKET 
Dosering: 1 dl på en hink med kallt  vatten.  
Såpan är skonsam för plasten och löser effektivt smuts redan i 
kallt vatten. Den är dessutom biologiskt nedbrytbar och 
belastar därmed inte miljön vilket är bra för våra vatten. 
 
SKURA TEAKDÄCKET 
Förutom att rengöra skyddar och mättar såpan teaken. 
Dosering: 3 dl på en hink med kallt vatten.  

Ta upp skurvattnet med en skurtrasa. Efterskölj med rent 
kallt vatten. Vät ytan med endast kallt vatten. Skura 
därefter med såpablandningen i träetsriktning, använd 

mjuk borste. 

INREDNING 

Såpa är ett universalmedel som rengör såväl insidan som utsidan på båten. Med såpalösning i en 
spray-flaska gör man båtens inredning ren. Dessutom doftar det gott! Dosering: 2 kapsyler per 1 

https://www.gysinge.com/products/351/skurborste-för-skaft
https://www.gysinge.com/products/759/gysingetrasan


 

 

 

 

Hantverksmässigt tillverkad såpa baserad på biologiskt odlad linolja av högsta kvalitet. Fetare än 
vanlig såpa och otroligt användbar. Linoljesåpa löser smuts redan i kallt vatten. Rengör, mättar 
och skyddar alla sortens trä-, sten- och klinkergolv.Utmärkt för rengöring av skurgolv (se 
bruksanvisning ovan). Effektiv vid penseltvätt, fläckborttagning, biltvätt och vid all rengöring i 
hemmet, till exempel ylletvätt, ungsrengöring, vidbrända kastruller och rostria ytor. För fler 
användingsomroden se: www.gysinge.com.  

INNEHÅLL: Flytande såpa: > 30% såpa, >30% vatten. Konservedingsmedel PH-värde 11-13. Fast 
såpa: >30% såpa, >30% vatten. Konserveringesmedel. PH-värde 11-13.  

Förpackningar: Flytande såpa: 0,5lit, 1 lit, 2 lit, 5 lit, och 25 lit. Fast såpa : 1kg. Förvaras oåtkomligt 
för barn. Vid stänk i ögonen, skölj genast med vatten.  
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