
Vlastnosti: SAICOS Wax Care je tekutý čistící a údržbový prostředek 
na dřevo na přírodní bázi. K regeneraci a údržbě silně namáhaných 
dřevěných či  korkových povrchů. SAICOS Wax Care odstraní bez 
problémů zašlé skvrny, kolečka od vody, šmouhy od bot atd. Pravi-
delná údržba SAICOS Wax Care povrch chrání, regeneruje a oživuje. 
SAICOS Wax Care je odolný vodě a nečistotám, povrch je možno 
přeleštit. Protiskluznost R9.

Odstín:
8100 Colourless 
8111 White
8116 Colourless, karton s 20 ks, nádobka 300 ml   

Použití: Speciálně pro dřevěné a korkové podlahy s olejovaným, 
voskovaným povrchem, také pro nábytek (pracovní a stolové 
desky) a ostatní dřevěné plochy.

8111 White: pro bíle louhované dřeviny a povrchy s bílým zákla-
dem.
8100 Colourless: pro všechny dřevina a povrchy.

Příprava: Před použitím dobře protřepat. Naneseme na podlahu 
zbavenou prachu a rovnoměrně rozetřeme hadrem nebo mopem 
– necháme zaschnout a přeleštíme. Množství jednoho víčka vystačí 
a cca. 1 m2.

Zpracování: Odstranění zašlých skvrn: Naneseme na podlahu 
malé množství SAICOS Wax Care pomocí hadru odstraníme. Nepo-
užívejte drátěnku, ostré houbičky (mikrovlákno) nebo abrazivní či-
sticí prostředky!

Frekvence údržby: Asi každé 3 měsíce nebo dle potřeby, zejména 
na nejvíce  zatěžovaných místech, např. plochách u dveří, pod jídel-
ními stoly. Naneseme trochu SAICOS Wax Care na čistou podlahu – 
1 víčko na cca 1 m2 – a utěrkou rozneseme slabě a stejnoměrně po 
ploše. Nebudou vidět místa napojení na neošetřené části. Je 
možno přeleštit utěrkou. Provedení údržby celé plochy SAICOS Wax 
Care je doporučená pro nově položené podlahy s povrchem ošet-
řeným ve výrobě Tvrdým voskovým olejem. Nejlepší teplota pro 
zpracování: Mezi 8 °C a 25 °C.

Vydatnost z litru na hladkém dřevu: 1 litr stačí na ca. 100 m2, 1 
víčko na cca 1 m2

Doba schnutí: cca. 45 minut

Doba skladovatelnosti: V uzavřených nádobách bez omezení. 
Tekutý výrobek je odolný vůči mrazu. Dojde-li vlivem mrazu ke 
zhoustnutí přípravku, skladujte jej po několik hodin při pokojové 
teplotě a potom dobře promíchejte.

Fyzikální vlastnosti:
Hustota: 0.75 - 0.81 g/cm3

Zápach: slabý/střední, (po přírodních rostlinných olejích  a voscích), 
po zaschnutí bez zápachu
Bod vzplanutí: 27 °C

Bezpečnostní pokyny-první pomoc: Chraňte přípravek před do-
sahem dětí. Nepřelévejte přípravek do nádob určených pro stra-
vování, pití nebo skladování potravin. Přípravek je snadno vznět-
livý. Po zaschnutí vykazuje ošetřující vosk běžnou míru 
vznětlivosti. Tekutým přípravkem nasáklé hadry okamžitě vyperte 
nebo je uskladněte ve vzduchotěsně uzavřené nádobě. Hořlavá 
kapalina a páry. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý 
pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Chraňte před tep-
lem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kou-
ření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte pouze 
venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné 
rukavice/ ochranné brýle/obličejový štít. Necítíte-li se dobře, vo-
lejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. V pří-
padě požáru: K hašení použijte suchý prášek nebo písek. Skla-
dujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. 
Obsah/Nádobu predejte do prumyslové spalovny. Obsahuje: or-
ganická rozpouštědla. Opakovaná expozice může způsobit vysu-
šení nebo popraskání kůže.

GISCODE: GH10 · 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 kontrolu, leží 
odpovědnost výhradně na zpracovateli.Vydáním nového technic-
kého 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

» regeneruje a chrání
» pro všechny olejované a voskované dřevěné a  

korkové plochy, např. stoly,   pracovní desky,  
nábytek a další dřevěné předměty   

» protiskluznost R9
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