PELLAVAÖLJYSUOPA
Rasvainen & Riittoisa

”Suopa sopii myös nykyaikaseen ja
kestävän kehityksen mukaiseen
asumiseen, sillä se on
ympäristöystävällinen ja tilaa
säästävä. Et tarvitse puolikasta
kemikaalitehdasta kotiisi siivousta
varten”
- Yvonne

PESUTUVASSA
VILLAPESU

Villavaatteista jää ilmavia ja pehmeitä. Annostele normaalisti suoraan koneeseen.

RÄSYMATOT Liota supavedessä hetki, suihkuta tai huuhtele. Valmis.
LIKAISET TYÖVAATTEET: Upota pellavaöljysopaveteen, mieluiten yön yli Hiero vaikeimpia tahroja. Pese
tämän jälkeen normaalisti koneessa. Yllätyt kuinka paljon likaa vaatteista poistuukaan.

KEITTIÖSSÄ
POHJAANPALANUT KATTILA: Ota ruokalusikallinen suopaa ja kaada muutama senttimetri pohjalle vettä.
Kiehauta ja anna seoksen seistä yön yli.
PALANEET UUNINPELLIT: Ota puolet suopaa puolet vettä ja anna seistä yön yli. Tiskaa tämän jälkeen
normaalisti.
RUOSTUMATTOMAT TERÄSPINNAT: Suihkuta suopavedellä ja kuivaa puhtaalla pyyhkeellä. Tämän jälkeen
sinulla on heijastavan puhtaat pinnat, joihin ei lika tartu niin herkästi.
VÄRJÄÄNTYNYT POSLIINI: Liota suopakylvyssä hetki, jossa puolet suopaa, puolet vettä. Tämän jälkeen
tiskaa normaalisti.

PESUHUONEESSA:
KLINKKERIT:
2 dl pellavaöljysuopaa 10:een
litraan kylmää vettä. Kuuraa lattia. Taas tuli hienoa ja
puhdasta.
KAAKELIT: Sekoita suopaa ja vettä suihkepulloon. Suihkuta
kaakeleille ja anna hieman vaikuttaa. Huuhtele, hohtavan
puhtaat kaakelit ja saumat ovat kuin uusia!
WC: Suopattiivistettä kostaan rättiin tai puhdistussieneen
ja pyyhi, anna hetki vaikuttaa. Huuhtele kostalla rätillä tai
pyyhkeellä.

PENSSELIPESU : Ota puolet suopaa ja puolet vettä ämpäriin. Laita käytetyt pensselit suopaveteen. Pyyhi
kuitenkin siveltimistä mahdollisimman hyvin maali ensin pois. (Rättiin, paperiin yms.) Anna siveltimien seitä
suopavedessä, enintään kuitenkin 1 vrk. Huuhtele siveltimet haalealla vedellä. Harjaksesta tulee pehmeä ja
hieno. Tämä voi myös elvyttää vanhat kuivuneet siveltimet.
HELAT: Laita helat suopaveteen likoamaan. Anna seistä muutaman tunnin. Kun poistat helat vedestä ja
kuivaat ne, lähtee maali usein samalla.
TINAESINEET: skeoita pellavaöljysuopaa haaleaan veteen (n. 1 osa suopaa 5:een osaan vettä) Laita esineet
likoamaan n. 5 minuutiksi, jolloin lika ja rasva liukenevat. Huuhtele kevyesti, niin että hiukan suopavettä jää
pintaan. Kuivaa ja putsaa pehmeällä liinalla.
KAMINAN LASILUUKKU: Hiero suopaa luukkuun, odota hetki, hinkkaa pois, valmis.

SUOPAKUURATTU LATTIA
Harva yksityiskohta merkitsee yhtä paljon tilaan ja tunnelmaan kuin lattia. Suopakuurattu lattia on
pinnoittamaton puulattia, joka kulumisen ja kuuraamisen kautta on saanut kestävän ja kauniin vaalean
pinnan.
Eri puulajit reagoivat eritavalla suopakuuraukseen. Kuusilattiasta tulee vaalea, siksi yleensä kuusta valittiin
lattiaan. Mäntylattiasta tulee aikaa myöten tummempi kuin kuusesta. Kaikista lattioista saadaan kuitenkin
harmaita, mikäli ne kuurataan lämpimällä vedellä. Kuurausveden tulee siis olla kylmää!
Pellavaöljysuopa on rasvaista eikä siksi kuivata lattiaa, kuten joku toinen suopa voi tehdä.
ÄLÄ HIO!
Onko teillä vanha lattia , joka näyttäisi olevan kaukana säilyttämisen arvoisesta? Ennen kuin hiot lattian,
kokeilepa ensin suopakuuratausta. Lattiasta tulee puhtaampi kuin uskotkaan. Lattian pinnasta jää
pehmeähkö hiomisen jälkeen ja voi kestää aikansa ennen kuin suopakuuratusta pinnasta tulee taas kova ja
kaunis.
Koska kuitenkin vain harvoilla onnellisilla on jäljellä vanhoja hienoja lankkulattioita, jää ainoaksi
vaihtoehdoksi usein hionta. Suopakuurauksen tekeminen onnistuu siis myös hiottuun lattiaan.
Jos myöhemmin epäilee katuvansa lattian pinnan valintaa, on suopakuurauksen jälkeen kaikki
pintakäsittelyt mahdollisia!

TEE NÄIN
Tarvitset – Kuurausharjan (varrellisen), lattiarätin tai
mopin jolla poistetaan huuhteluvesi, kaksi ämpäriä; yksi
suopavedelle ja yksi puhtaalle huuhteluvedelle.
1. KOSTUTA LATTIA KYLMÄLLÄ VEDELLÄ
Jos lattia on iso, kostuta muutama lankku
kerrallaan
2. TÄYTÄ N. 10 LITRAA KYLMÄÄ VETTÄ ÄMPÄRIIN
Lisää 2-3 desilitraa juoksevaa pellavaöljysuopaa.
3. KUURAA LANKKUJEN PITUUSSUUNTAAN
Kuuraa muutama lankku kerrallaan. Lisää
laimentamatonta suopaa kuurausharjaan, ja
kuuraa kovemmin likaisimmat ja läikikkäät kohdat. Älä laita suopaa suoraan kuivalle lattialle, tästä
voi jäädä läiskiä, joita ei saa pois! Suopaa siis aina märälle lankulle.
4. HUUHTELE KYLMÄLLÄ VEDELLÄ
Kuurattuasi muutaman lankun käytä lattiarättiä tai moppia pyyhkiäksesi likaisen kuurausveden
pois. Huuhtele puhtaalla vedellä, kunnes lika poistuu. Mikäli likavesi kuivuu lattiaan, jää siihen
herkästi läiskiä. Toistuvalla suopakuurauksella lattiasta jää kerta kerran jälkeen likaa sietävämpi.
Kuinka usein suopakuurataan?
Riittää kun kuuraat tarvittaessa, kun lattia on kunnolla likainen, kaksi – kolme kertaa vuodessa
Välissä riittää märkäpyyhintä, jotta kevyemmän lian saa pois.

PELLAVAÖLJYSUOPA VESILLÄ
KUURAA LAITURI: Annostus: 1 dl ämpärilliseen kylmää
vettä.
Suopa on hellävarainen muoville ja irrottaa tehokkaasti
likaa kylmälläkin vedellä. Se on biologisesti hajoavaa, eikä
vesistöjemme onneksi kuormita ympäristöä.
KUURAA TEAK-KANSI : Suopa myös suojaa ja kyllästää
puhdistamisen lisäksi teak-pinnat.
Annostus: 3 dl suopaa ämpärilliseen kylmää vettä.
Kastele pinta aina kylmällä vedellä. Kuuraa tämän jälkeen
suopavedellä puun syiden suuntaisesti, käytä pehmeää
harjaa. Poista kuurausvesi lattiarätillä, huuhtele puhtaalla,
kylmällä vedellä.
SISUSTUS: Suopa on yleispesuaine joka puhdistaa veneen sisä- ja ulkopinnankin. Suopaliuoksella
suihkepullossa puhdistaa veneen sisutankin. Ja se tuoksuukin hyvälle. Annostus: 2 korkillista 1 litraan vettä.

Käsityönä valmistettu suopa. Valmistettu orgaanis –biologisesti viljellystä laadukkaasta pellavasta
(siemenestä puristetusta öljystä).
Rasvaisempi kuin tavallinen suopa ja paljon käyttökelpoisempi. Pellavaöljysuopa irrottaa likaa kylmällä
vedelläkin. Puhdistaa, kyllästää ja suojaa puu-, kivi-, ja klinkkerilattioita. Kuurattujen lattioiden ehdoton
puhdistaja. (kts. käyttöohjeet) Tehokas pensselipesuun, tahranpoistoon , autonpesuun ja kaikkeen
puhdistamiseen kotona. Esim. villapesuun, uuninpuhdistamiseen, pohjaan palaneiden kattiloiden
puhdistukseen ja ruostumattomille teräspinnoille.
SISÄLTÄÄ; Juokseva suopa: < 30% suopaa, > 30% vesi, säilöntäaine. pH-arvo 11-13 (emäs).
Kiinteä suopa: > 30% suopaa, > 30% vesi, Säilöntäaine, pH-arvo: 11-13 (emäs)
Pakkaukset: Juokseva suopa: 0,5 l, 1 l, 2,5 l, 5 l ja 25 l. Kiinteä suopa 1 kg
Säilytä lasten ulottumattomissa, Mikäli suopaa joutuu silmiin, huuhtele välittömästi vedellä.
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