
Instruktion
Bjelin Wash Care Ecoline 1L

Ett biologiskt nedbrytbart koncentrerat rengöringsmedel som 
blandas ut med ljummet vatten. Bjelin Wash Care Ecoline innehåller 
inga blekmedel eller lösningsmedel och är baserad på bland annat 

naturliga kokosoljor som effektivt rengör och återskapar ytor.  
Bra för både dig, ditt golv och vår miljö!
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Allmän Information
Bjelin Wash Care Ecoline är speciellt testat och framtaget för både lackade och oljade trägolv.   
Rengöringsmedlet fungerar även på alla typer av släta och hårda golv av trä, härdad träfiber, vinyl, laminat, sten 
och  klinker.  Se  vidare  infor mation på förpackning gällande miljöinformation och säkerhet. En liter räcker till ca. 
700  kvadratmeter. 

Bjelin Wash Care Ecoline (1 liter) är ett koncentrerat rengöringsmedel som blandas med ljummet vatten. 
 Rengöringsmedlet lämnar inga ränder och fräschar upp golvytan på ett naturligt sätt samt skyddar mot ny  
ned smutsning. 

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

Daglig städning för bostadsmiljö 2-3 kapsyler 2,5-5 liter

Städning på ytor med högt slitage 2-3 kapsyler 1 liter

Fuktmoppning och dosering
• Rengör ytan med torra städmetoder innan rengöring, exempelvis dammsugning. 
• Späd aldrig ut rengöringsmedel med vatten direkt i originalförpackningen. Häll istället över rengörings medlet 

i en separat behållare med vatten. 
• Fukta mikrofibermoppen med den färdiga blandningen och vrid ut så att moppen enbart är fuktad. 
• Arbeta i etapper i träets fiberriktning. 
• Låt torka torrt. Rengöringsmedel som inte torkar inom 2-3 minuter skall manuellt torkas bort. 

Efter fläckborttagning eller städning av kraftigt nedsmutsade ytor, efterbehandla med en blandning som  motsvarar 
daglig städning. Vid svårare fläckar kan grövre redskap behövas, exempelvis ett rött skurblock, för att uppnå 
 maximalt resultat. 

Städning på ytor som är kraftigt nedsmutsade 1:2 1:1

Borttagning av enstaka fläckar 1:1 1:1

Kraftigt nedsmutsade ytor 



 INSTRUKTION BJELIN WASH CARE ECOLINE 202108-SE-01 | 3   

Tips & råd

• Ha alltid en sprejflaska med blandningsförhållandet 1:1 Bjelin Wash Care 
Ecoline och 1:1 vatten. Då har du alltid ett färdigblandat rengöringsmedel 
som snabbt kan användas på fläckar.  

• Se till att alla stolar och andra möbler har möbeltassar. Det förhindrar 
 skador och repor på ditt trägolv.

• Använd alltid torra städmetoder innan du fuktmoppar. Detta görs enklast 
med dammsugare eller mikrofibermopp för dammtorkning. 

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?


