
Instruktion
Bjelin Magic Cleaner Ecoline

Ett biologiskt nedbrytbart rengöringsmedel färdigt att användas. 
Bjelin Magic Cleaner innehåller inga blekmedel eller lösningsmedel 
och är baserad på bland annat naturliga oljor som effektivt rengör 
kraftigt nedsmutsade ytor. Bra för både dig, ditt golv och vår miljö!
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Allmän Information

Ta bort enstaka fläckar

Verktyg

Kraftigt nedsmutsade ytor

Bjelin Magic Cleaner Ecoline fungerar på alla typer av släta och hårda golv av trä, laminat, sten och  klinker. 
 Fläckar som orsakas av nikotin, fett, smuts och  mögel, tex i kök och badrum tas effektivt bort. Se vidare 

 - Skaka sprejflaskan noga innan användning och täck över de ytor som ej skall rengöras. 
 - Spreja direkt på fläcken och låt rengöringsmedlet verka i 5-20 minuter. 
 - Torka av ytan 2-3 gånger med en luddfri duk eller trasa som är lätt fuktad med rent vatten. 
 - Avsluta med att torka ytan torr. 

Vid svårare fläckar, exempelvis intorkat tuggummi, kan ett rött skurblock användas för att uppnå maximalt 
 resultat. 

För manuell rengöring i hemmiljö behöver du  
endast en mikrofibermopp eller en luddfri trasa. 

Avlägsna först enstaka fläckar enligt instruktionen ovan. 

Manuell rengöring: 
• Skaka sprejflaskan noga innan användning och täck över de ytor som ej skall rengöras. 
• Spreja direkt på golvytan och jämna ut medlet med en mikrofibermopp i träets fiberriktning. 
• Låt produkten verka i 5-20 minuter. 
• Eftertorka 2-3 gånger med en luddfri mopp eller trasa som endast är fuktad med rent vatten. 
• Avsluta med att torka torrt.

Använd aldrig redskap som kan repa eller skada golvytan. 

Använd aldrig för mycket vatten på trägolv.  
Restvatten som ej torkar inom 2-3 minuter skall manuellt torkas bort. 

Viktigt att tänka på.

Tips!

Rengör inte större ytor än du   
hinner med. Rengör istället avgränsade  sektioner 
om golvytan är för stor att  re ngöras på en gång. 

 infor mation på förpackning gällande miljöinformation 
och säkerhet.

Tänk på att ej använda Bjelin Magic Cleaner Ecoline på 
obehandlade kork- eller träytor eftersom dessa kan bli 
svåra att ytbehandla vid senare tillfälle. 



 INSTRUKTION BJELIN MAGIC CLEANER ECOLINE 202108-SE-01 | 3   

Efterbehandling
För bästa resultat och för att ditt trägolv ska bli enklare att hålla rent rekommenderar vi att du efterbehandlar 
ditt trägolv efter varje större rengöring. Efterbehandlingen skiljer om du har ett hårdvaxoljat trägolv eller ett 
lackat trägolv. 

• Hårdvaxoljade eller oljade trägolv: Slutbehandla ytan med någon av Bjelin Ecoline Wax Care eller genom att 
applicera en underhållsolja. 

• Lackade trägolv: Slutbehandla med Bjelin Ecoline Wax Care eller en lackrefresher.  
 
För applicering av ovan nämnda produkter, se respektive produkts appliceringsinstruktioner. 

Tveka inte att kontakta oss om något är oklart. 
Skicka ett mail till sales@bjelin.com så hjälper vi dig!

Har du någon fråga eller fundering?

Maskinell rengöring: 
• Skaka sprejflaskan noga innan användning och täck över de ytor som ej skall rengöras. 
• Spreja ut direkt på golvytan och låt verka i ca. 10 -20 minuter.
• Bearbeta efterhand med en singelsnurra/polermaskin försedd med en röd rondell.  

Arbeta med låg hastighet: 150 varv/minut och enligt metoden ”vägg - till - vägg’’. Se till att aldrig använ da en  
rondell som kan skada ytan. 

• Eftertorka sedan 2-3 gånger genom att fästa en ren ludd fri duk eller trasa som endast är fuktad med rent 
vatten under rondellen. Se till att byta ut duken eller trasan vid behov. 

• Avsluta med att torka torrt.

• Professionell rengöring av större golvytor: Använd Bjelin Wash Care Ecoline koncentrat som finns i 1-liters-
förpackning. Blanda med vatten enligt separat instruktion och använd sedan med fördel en så kallad 
 kombimaskin försedd med lämplig rondell. Se till att eftertvätta  ytan 2-3 gånger med rent vatten och avsluta 
med att torka torrt.


