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» czyści i pielęgnuje
» dla podłóg drewnianych i korkowych z
woskowaną / olejowaną powierzchnią, a także
do mebli, blatów i stołów kuchennych oraz innych
powierzchni drewnianych
» antypoślizgowy R9

Właściwości:
SAICOS Wax Care, płyny środek na bazie składników naturalnych
do czyszczenia i pielęgnacji drewna. Do odświeżania i pielęgnacji mocno wyeksploatowanych powierzchni drewnianych i
korkowych. SAICOS Wax Care łatwo usuwa trudne plamy, zacieki,
ślady podeszw gumowych itd. Regularna pielęgnacja z wykorzystaniem SAICOS Wax Care chroni powierzchnię, regeneruję ją i
odświeża. SAICOS Wax Care blokuje chłonięcie wody (hydrofobowy), powierzchnia może być również łatwo polerowana.
Antypoślizgowy R9.

wać ścierką. Podstawowa pielęgnacja gruntująca środkiem
SAICOS Wax Care zalecana jest także przy świeżo położonych podłogach, olejowanych przemysłowo lub ręcznie.
Najlepsza temperatura podczas stosowania:
pomiędzy 8 °C a 25 °C.
Wydajność z 1 litra:
1 litr = ok. 100 m2, 1 zakrętka na ok. 1 m2.
Czas schnięcia: ok. 45 minut.

Odcienie kolorów:
8100
bezbarwny
8111
biały
8116
bezbarwny, karton z 20 butelkami po 300 ml

Przechowywanie:
W zamkniętym pojemniku zdatne bezterminowo. Produkt w formie płynnej nie jest zagrożony przemarznięciem – celem przywrócenia należytych właściwości, zaleca się przetrzymanie pojemZakres zastosowania:
nika przez kilka godzin w temperaturze pokojowej oraz dobre
Szczególnie dla podłóg drewnianych i korkowych z woskowaną wymieszanie preparatu.
/ olejowaną powierzchnią, a także do mebli, blatów i stołów kuchennych oraz innych powierzchni drewnianych.
Właściwości fizyczne:
8111 biały: dla drewna ługowanego i powierzchni drewnianych Gęstość: 0.75 - 0.81 g/cm3
gruntowanych na biało.
Zapach: słaby / łagodny (naturalne oleje roślinne),
8100 bezbarwny: do każdego drewna i powierzchni drewnianych. po wyschnięciu bezzapachowy
Temperatura zapłonu: 27 °C
Przygotowanie:
Przed użyciem wstrząsnąć. Objętość jednej nakrętki (na ok. 1 m2) Informacje o bezpieczeństwie – pierwsza pomoc:
wylać na pozbawioną kurzu powierzchnię i równomiernie roze- Chronić przed dziećmi. Nie przelewać do pojemników po napotrzeć przy użyciu ścierki – pozostawić do wyschnięcia.
jach, jedzeniu i innych, służących do przechowywania produktów
spożywczych. Po wyschnięciu stopień łatwopalności produktu jest
Sposób zastosowania:
normalny. Ścierki nasączone tym środkiem natychmiast wyprać lub
Usuwanie trwałych plam:
przechowywać w hermetycznym pojemniku. Łatwopalna ciecz i
Niewielką ilość SAICOS Wax Care nanieść na podłogę i ścierać pary. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa
plamy ścierką. Nigdy nie wolno czyścić druciakami, ostrym szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
mopem z mikrowłóknem (Mikrofaser) lub agresywnymi środ- Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/
kami czyszczącymi!
gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Unikać uwolnienia do
środowiska. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentyCzęstotliwość pielęgnacji:
lowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice ochronne/ochronę
Co ok. 3 miesiące lub w miarę zapotrzebowania, szczególnie w oczu/ochronę twarzy. W przypadku złego samopoczucia skontakmiejscach, po których często się chodzi, w obrębie drzwi i pod tować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. W przypadku postołami. Na czystą powierzchnię nanieść niewielką ilość SAICOS żaru: Użyć suchy srodek gasniczy albo piasek do gaszenia. PrzechoWax Care – ok. 1 zakrętki na każdy metr kwadratowy – następnie wywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik
przy pomocy ścierki rozprowadzić równomiernie cienką szczelnie zamknięty. Zawartośc/zbiornik dostarczyć do spalarni
warstwę. Nie powstają widoczne oznaki użycia środka w przemysłowej. Zawiera: Rozpuszczalniki organiczne. Powtarzające
porównaniu do miejsc, gdzie środka nie naniesiono. Wypolero- się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
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GISCODE: GH10 · UN1993
Oznaczenie WGK 1 wg. niemieckiej normy.
Nasze doradztwo techniczne w zakresie zastosowania produktu
wynika z najgłębszej wiedzy i powstało na podstawie prób. Należy
je jednak traktować jako ogólne wskazówki, które nie mogą
zastąpić własnych prób sposobów zastosowania dostarczanych
przez nas produktów pod względem ich przydatności dla zamierzonych celów. Ponieważ zastosowanie 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.
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