
Vlastnosti:
Ecoline Wash Care je koncentrát do vody obsahující rostlinné mýdla 
a přírodních doplňky. Čistí šetrně a důkladně, i pruhy a šmouhy. 
Oživí povrch a ochrání ho před dalším zašpiněním. Nízká pěnivost, 
proto je vhodný i pro čistící stroje. 

Označení výrobku:
8101Eco 

Oblasti použití:
Pro všechny dřevěné a korkové podlahy s voskovaným či olejo-
vaným povrchem a všechny další omyvatelné povrchy jako 
např. PVC, linoleum, keramika, dlaždice,… Velmi vhodné i pro 
laminátové podlahy. 
Rovněž pro nábytek a ostatní dřevěné povrchy v interiéru s vos-
kovaným, olejovaným nebo lakovaným povrchem. 

Zpracování:
Jednoduše přidat do vody (z důvodů rozdílné velikosti vršků stačí pro 
nádoby velikosti 1 litr 3 vršky a pro nádoby 10 litrů 1 vršek na 5 litrů 
vody). Hadr dobře vykroutit a povrch setřít jako obvykle, případně 
následně vytřít do sucha.

Poznámka: k odstranění odolnějších skvrn, jakož i k příležitost-
nému oživení povrchu dřevěných a korkových podlah, nábytku 
a ostatních dřevěných povrchů v interiéru, doporučujeme 
použít náš Ecoline Wax Care. Silně zatěžované podlahy můžeme 
také místně (bez viditelných přechodů) renovovat se SAICOS 
Premium Hardwax-Oil.

Vydatnost: 
3 vršky pro ca. 5 litrů vody ( 1 vršek ca. 10 ml)

Doba skladovatelnosti:
V uzavřené nádobě má nekonečnou trvanlivost.
Produkt je odolný proti mrazu.

Fyzikální vlastnosti:
Hustota: 1.00 g/cm3

Zápach: slabý / střední, po zaschnutí bez zápachu
Bod vzplanutí: nehořlavý

Bezpečnostní pokyny-první pomoc:
Nesmí se dostat do rukou dětí. Neplňte jej do nádob, které 
jsou určeny k uschování jídla, nápojů nebo jiných potravin.

GISCODE: GU40
GGVSEB / ADR -/-

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 no-
vého 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

» koncentrovaný přídavek do vody
     pro údržbu všech povrchů
»  bez rozpouštědel 
» velmi vydatný
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