
Vlastnosti
SAICOS Brush Cleaner profesionální prostředek k čistění SAICOS 
olejo-voskových nátěrů na dřevo. Na bázi odaromatizovaného 
testbenzínu. S obzvlášť slabým zápachem a po zaschnutí bez 
zápachu.

Odstín:
5100 Colourless

Oblast použití:
K vyčistění pracovního nářadí od olejo-voskových nátěrů na 
dřevo SAICOS – rovněž vhodné pro jiné rozpouštědlové olejové 
nátěry nebo nátěry na bázi syntetických pryskyřic. K ředění 
zhoustlých rozpouštědlových olejo-voskových nátěrů nebo 
nátěrů nebo nátěrů na bázi syntetických pryskyřic. K odstranění 
fleků na SAICOS nátěrech na dřevo (SAICOS nátěry nenarušuje).
Dodře se hodí i pro šetrné odstranění vystupující pryskyřice, 
fleků od pryskyřice nebo jiných látek vystupujících na povrch 
dřeva (bez poškození nátěrů)

Doba skladovatelnosti:
V uzavřených nádobách bez omezení. Odolný mrazu. 

Fyzikální vlastnosti:
Hustota: 0.77 – 0.80 g/cm3

Zápach: slabý/střední, po zaschnutí bez zápachu
Bod vzplanutí: přes 63°C dle DIN 53213

Bezpečnostní pokyny-první pomoc:
Chraňte přípravek před dosahem dětí. Nepřelévejte přípravek 
do nádob určených pro stravování, pití nebo skladování potra-
vin. Polknutí prostředku a jeho vniknutí do dýchacích cest 
může mít za následek smrt. V PŘÍPADĚ POLKNUTÍ: Neprodleně 
kontaktujte ZÁCHRANNOU SLUŽBU SE SPECIALIZACÍ NA JEDY 
nebo přivolejte lékařskou pomoc. Nesnažte se vyvolávat zvra-
cení. Skladujte na místě zabezpečeném proti nepovolanému 
přístupu. Opakovaný styk s prostředkem může zapříčinit vysy-
chání či popraskání pokožky. 
Obsahuje: naftu (petrolej), vodíkem upravenou těžkou naftu, 
hydrogenačně rafinovanou, s nízkým bodem varu.

GISCODE: M-VM01
Označení WGK 1 podle německé normy.

Upozornění: Daňově zvýhodněný minerální olej – nesmí být 
použit jako palivo, topivo nebo mazivo, ani k výrobě takovýchto 
látek.

Naše technické poradenství, zde uvedené, je vydáno na základě 
našich nejlepších znalostí a provedených zkoušek, avšak bez 
záruky a nezbavuje zpracovatele povinnosti provést vlastní 
zkoušku výrobků od nás zakoupených na jejich vhodnost pro 
zamýšlený účel. Protože aplikace a zpracování je mimo naši kon-
trolu, leží odpovědnost výhradně na zpracovateli. Vydáním 
nového technického listu pozbývá předchozí platnosti.

SAICOS COLOUR GmbH
Carl-Zeiss-Str. 3
D-48336 Sassenberg
q +49 2583 3037-0
p +49 2583 3037-10
info@saicos.de
www.saicos.cz

» čistí pracovní nářadí od SAICOS nátěrů na dřevo a  
jiných olejových nátěrů  nebo nátěrů bázi syntetických 
pryskyřic

» odaromatizováno
» šetrně odstraňuje vystupující pryskyřici
» může být použit jako ředidlo
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