
Vlastnosti:
Ecoline Wax Care, je tekutý údržbový prostředek na přírodní bázi. K 
regeneraci a oživení silně namáhaných dřevěných či  korkových po-
vrchů. Pravidelná údržba Ecoline Wax Care povrch chrání, regene-
ruje a oživuje. Ecoline Wax Care je odolný vodě a nečistotám, po-
vrch je možno přeleštit.

Odstín: 
8111Eco bílý 
8119Eco bezbarvý 
8129Eco bezbarvý Spray

Použití: 
Speciálně pro dřevěné a korkové podlahy s olejovaným povr-
chem, také pro nábytek (pracovní a stolové desky) a ostatní dře-
věné plochy. Rovněž pro podlahy s UV olejem.

Příprava: 
Před použitím dobře protřepat.
Ecoline Wax Care naneseme na podlahu zbavenou prachu, rov-
noměrně rozetřeme hadrem nebo mopem – necháme za-
schnout a přeleštíme

Zpracování:
Odstranění skvrn:
Naneseme na podlahu malé množství Ecoline Wax Care a skvrnu 
pomocí hadru odstraníme. Nepoužívejte drátěnku, mikrovlákno 
nebo abrazivní čisticí prostředky!

Frekvence údržby:
Cca. po třech měsících nebo dle potřeby častěji - zejména na 
chodbách, u vstupů, pod stoly.

Nejlepší teplota pro zpracování:
Mezi 8 °C a 25 °C.

Vydatnost z litru na hladkém dřevu:
1 litr stačí na ca. 200 m2

Doba schnutí:
Cca. 45 minut

Doba skladovatelnosti:
V uzavřených nádobách min. 1rok. 
Tekutý produkt není odolný mrazu. Skladování a transport v 
teplotách nad 5 °C.

Fyzikální vlastnosti:
Hustota: 0.99 - 1.04 g/cm3

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

Bezpečnostní pokyny - první pomoc:
Chraňte přípravek před dosahem dětí. Nepřelévejte přípravek 
do nádob určených pro stravování, pití nebo skladování pot-
ravin. Způsobuje vážné podráždění očí. Po manipulaci 
důkladně omyjte ručičky. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut 
opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li 
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve 
vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařs-
kou pomoc/ošetření. 
Obsahuje: směs z CIT a MIT (3:1). Může vyvolat alergickou 
reakci.

GISCODE: Ö10+ · GGVSEB / ADR -/-
Označení WGK 1 podle 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 všechny olejované plochy, např. stoly, pracovní 
desky, nábytek a další dřevěné předměty  

» regeneruje a chrání
» čistí a udržuje
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