
Właściwości:

Ecoline Refresher jest nieszkodliwym dla przestrzeni mieszkal-

nych koncentratem, służącym do pielęgnacji i regeneracji 

podłóg lakierowanych produktami Ecoline. Aby utrzymać 

piękny i wyraźny wygląd powierzchni, na których zastosowano 

produkt Ecoline, należy go nanosić co 3 – 6 miesięcy (w 

zależności od stopnia zużycia).

Regeneruje i odświeża nie pozostawiając pasów ani smug. Spra-

wia, że powierzchnia jest odporna na brud i maksymalnie 

wytrzymała. 

Odcień:

8106Eco Bezbarwny

Zakres zastosowania:

Szczególnie nadaje się do podłóg lakierowanych produktami 

Ecoline, drewnianych i bambusowych. Nadaje się do zastosowa-

nia także dla mebli i innych sprzętów drewnianych z przezna- 

czeniem do wnętrz (także powierzchnie lakierowane).

Sposób zastosowania:

Zabrudzone powierzchnie wyczyścić Ecoline Wash Care. 

Wymieszać Ecoline Refresher w stosunku 1 do 10 z wodą (np. 500 

ml Ecoline Refresher na 5 litrów wody). Wykręcić ścierkę, tak aby 

ścierać wilgotną, ale nie mokrą.

Przechowywanie:

W zamkniętym pojemniku zdatne conajmniej 1 rok.  Produkt w 

formie płynnej zagrożony jest przemarznięciem. Transportować 

i przechowywać nie narażając na przemarzanie (> 5 °C).

Właściwości fizyczne:

Gęstość: 1.00 - 1.03 g/cm3

Czas wypływu: 11 - 13,5 sekund w 4 mm pojemniku, DIN 53211

Zapach: słaby/łagodny, po wyschnięciu bezzapachowy

Temperatura zapłonu: niepalny

Wskazówki dot. bezpieczeństwa i pierwszej pomocy:

Chronić przed dziećmi.

Nie przelewać do pojemników po napojach, jedzeniu i innych, 

służących do przechowywania produktów spożywczych.

EU-wartości graniczne dla Lakierów i Lazur (Cat. A/e): 130 g/l 

(2010). SAICOS Refresher zawiera max. 130 g/l LZO.

GGVSEB / ADR -/-

Nasze doradztwo techniczne w zakresie zastosowania produktu 

wynika z najgłębszej wiedzy i powstało na podstawie prób. Na-

leży je jednak traktować jako niewiążące wskazówki, które nie 

zwalniają Państwa z wykonywania własnych prób sposobów 

zastosowania dostarczanych przez nas produktów pod wzglę-

dem ich przydatności dla zamierzonych celów. Ponieważ zasto-

sowanie oraz sposób obróbki produktu wykracza poza nasze 

możliwości kontroli, dla tego też zakres odpowiedzialności 

spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Wraz z wydaniem nowej 

karty technicznej, jej poprzednia wersja wygasa automatycznie. 

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.de

» pielęgnacja

» ładny, wyraźny wygląd

» do powierzchni lakierowanych produktami SAICOS
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