
Vlastnosti: Ecoline Magic Cleaner – je perfektní řešení pro nevz-
hledné plochy: k intenzivnímu vyčištění veškerých dřevěných a  
korkových ploch s voskovaným, olejovaným nebo lakovaným  
povrchem. Odstraňuje nikotinový povlak, mastnoty a nečistoty, 
např. v kuchyni a koupelně. Neobsahuje bělidla. Vhodný rovněž pro 
strojové použití.

Odstín:
8125Eco Ecoline Magic Cleaner koncentrát
8126Eco Ecoline Magic Cleaner spray (připraven k použití)

Použití: Pro intenzivní čištění všech dřevěných a korkových 
podlah s voskovaným, olejovaný nebo lakovaným povrchem. 
Také pro jiné povrchy, jako např. PVC, Linoleum, dlažba, kera-
mika, přírodní kámen… Jednoduché odstranění nikotinu, mast-
not a nečistot v kuchyni a koupelně.

Omezená použitelnost: Nepoužívejte na neošetřené dřevěné 
nebo korkové plochy, mohla by být obtížná další povrchová 
úprava. U alkalicky citlivých podkladů (např. dub, kaštan) může 
dojít při nesprávném použití ke změně barevnosti v důsledku 
vysokého obsahu kyseliny tříslové (proveďte zkoušku na 
skrytém místě)

Příprava: Ecoline Magic Cleaner koncentrát zředíme 10 krát  
vodou. (např. 0,5 litru koncentrátu do 5 litrů vody)

Zpracování: Pomocí SAICOS mopu, utěrky (nebo odpovídajícího 
čistícího stroje) naneseme roztok rovnoměrně na podlahu. Na 
plochu roztok nenaléváme a nenecháváme na povrchu louže. 
Necháme 5 – 20 minut působit. Během působení naneseme na 
suchá místa roztok znovu. Uvolněné nečistoty poté setřeme  
vlhkým SAICOS mopem, utěrkou. Následně pak 2-3x setřeme  
čistou vodou a čistou vlhkou utěrkou. Následně vysušíme. Tento 
postup může být dle potřeby opakován.

Vydatnost: 1 litr koncentrátu stačí na ca. 11 litrů roztoku.

Počet nánosů: 1 nános, u silného znečistění 2.

Doba schnutí: V závislosti na počasí, schne jako normální mokrý 
povrch. (eventuelní obnovovací nátěr dřevěného povrchu pro-
vedeme po dokonalém vyschnutí)

Jednoduchá údržba: Po úplném vyschnutí ošetříme povrch s 
produktem Ecoline Wax Care (viz. návod). Poškozené voskované/
olejované plochy po úplném vyschnutí přebrousíme zeleným 
nebo černým padem/mřížkou a renovujeme pomocí SAICOS tv-
rdého voskového oleje. Držte se odpovídajícího technického listu.

Údržba pracovních pomůcek: Důkladně omýt vodou a nechat 
vyschnout.

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

Fyzikální vlastnosti:
Hustota: 0.995 - 1.025 g/cm3

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

Bezpečnostní pokyny-první pomoc:
Skladujte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob obvykle použí-
vaných pro potraviny a nápoje. 
V případě zasažení očí tyto okamžitě vypláchněte čistou vo-
dou a poraďte se s lékařem. Způsobuje těžké podráždění očí. 
V případě polknutí se neprodleně poraďte s lékařem nebo mu 
předložte štítek (etiketu) produktu.

GISCODE: GU40
GGVSEB / ADR -/-
8125Eco Označení WGK 2 dle německé normy
8126Eco Označení WGK 1 dle německé normy

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
info@saicos.de
www.saicos.de/cs/

» pro důkladné vyčistění - před renovací 
» pro špinavé, nevzhledné dřevěné a korkové podlahy
» vyčistí dřevěné stoly, nábytek, ale i  jiné povrchy,  

jako např. PVC, linoleum, dlažbu, keramiku,  
přírodní kámen…

» bez rozpouštědel
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