Linoljesåpans egenskaper
Såpan har ett lågt ph-värde som gör att den är
väldigt mild och skonsam.
Den framställs av kallpressad linolja och är
biologiskt nedbrytbar.
Såpan rengör och skyddar den behandlade ytan,
som t.ex trä, sten, betong, klinker m.m
Den har många andvändningsområden såsom
fläckborttagning, tvätt av lammskinn,
penseltvätt, skurgolv, fasadtvätt m.m

Första behandling på betong, blanda 5% såpa med 95%
vatten, sprid ut såpvattnet med en mopp, undvik pölar.
Städning och underhåll ca 2% såpa i skurvattnet,
moppa som vanligt efter dammsugning.
Om huset
Under åren 1913-1964 fanns det två affärer i Kräklingbo socken, här på gården bedrev Axel Johansson och hans fru Anna en av dessa. Huset var
avdelat i en affärsdel och en bodel, man ser tydliga
spår efter lanthandeln runt om i huset och på
gården. Här sålde man det mesta som kunde behövas i hemmet, man utförde även till viss del reparationer och på gården fanns så småningom också en
tankstation. i mitten av 60-talet stängde man
butiken och familjen utnyttjade istället hela huset
som bostad. Deras son Egon blev senare under
60-talet den enda lanthandlaren i socknen då han
tog över den mer "centrala" och på den tiden enda
affären, som låg granne med sparbanken. Lanthandeln fanns ännu kvar i socknen en bit in på
2000-talet, men då som en ekonomisk förening.

Beskrivning
GuteLins såpa är mycket mer koncentrerad än
många andra såpor.
Vid skurning av trägolv, andvänd ca 0,4 dl såpa
till 10 liter vatten, se till att vattnet är kallt.
vid borttagning av ytrost färgrester, lägg eller
pensla på såpa, vira runt gladpack eller lägg i
plastpåse, låt ligga 1 dygn borsta sedan rent
upprepa behandlingen vid behov.
tvätt av lammskinn, se till att skinnet är av
tvättbarberedning, lägg 1/2 msk såpa i trumman
tillsammans med skinnet, tvätta på ullprogram.
Långhåriga skinn läggs i blöt med såpa samt
kallt vatten, efter blötläggning rulla skinnet i
handduk o krama ur vattnet.
Linoljesåpan fungerar också ypperligt att tova
ull med.

Fasadtvätt/altantvätt, blanda 0,5 dl såpa med ca 10
liter kallt vatten skura med blandningen låte den
sedan verka 15-30 minuter, skölj sedan av.
Tvätta målade ytor som blivit utsatta av nikotin, gör
samma blandning med kallt vatten, låt verka ca 15
min och tvätta av med vatten, vid behov öka andelen
såpa.
Städning och underhåll , såpan andvänds likadant
som andra rengöringsmedel, såpan har många goda
egenskaper, och du kommer säkert hitta flera
andvändningsområden för den.

Om oss
I slutet på 2014 köpte vi den gamla lanthandeln,
och som Axel och Anna så sköter vi verksamheten
här hemma på gården. Produktionen är småskalig
med sikte att på så sätt få en högre kvalitet, vi
följer gamla recept för att bibehålla det gedigna
hantverket. Råvarorna köps in från olika platser
runt om på ön, våra gotländska varorna håller
väldigt hög kvalitet och då kan vi också få detsamma på slutprodukten.
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