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SAICOS COATING SYSTEM 

MAGIC CLEANER
Czyszczenie gruntowne – przed renowacją

zabrudzonych, zużytych powierzchni drewnianych i korkowych.
Usuwa również nikotynę, tłuszcz, brud i pleśń.

Właściwości:
ECOLINE MAGIC CLEANER  (Art. 8125Eco/8126Eco), to perfekcyjne rozwiązanie dla zużytych
powierzchni.  Do intensywnego czyszczenia wszystkich powierzchni drewnianych i korkowych
pokrytych woskiem, olejem lub lakierem. Usuwa nikotynę, tłuszcz, brud i pleśń.
Na  bazie  naturalnych  składników  i  nie  szkodzących  skórze  mydeł.  Nie  zawiera  środków
wybielających.
Nadaje się do maszyn czyszczących. 

Oznaczenia artykułów:
Eco 8125 bezbarwny, ECOLINE MAGIC CLEANER koncentrat
Eco 8126 bezbarwny, ECOLINE MAGIC CLEANER produkt gotowy w sprayu.

Zastosowanie:
Do  intensywnego  czyszczenia  wszystkich  powierzchni  drewnianych  i  korkowych  pokrytych
woskiem, olejem lub lakierem.
Również dla innych powierzchni takich jak PVC, linoleum, płytki, ceramikę, kamień naturalny…
W prosty sposób usuwa nikotynę, tłuszcz, brud i pleśń na przykład w łazience i kuchni.
Nie  nanosić  na  nie  wykończone  powierzchnie  drewniane  i  korkowe,  ponieważ  utrudnia  to
późniejszą aplikację.

Obróbka:
Rozcieńczyć ECOLINE MAGIC CLEANER (Art. 8125Eco) koncentrat z wodą w stosunku 1:10 (na
przykład 0,5 L koncentratu na 5 L wody).
Rozcieńczony  roztwór  nanieść  równomiernie  na  podłogę  za  pomocą:  szczotki  z  ruchomym
przegubem, ręcznika, ścierki (lub odpowiedniej oczyszczarki) – nie nalewać na powierzchnię –
nie pozostawiać nadmiaru płynu na powierzchni.
Odczekać 5 – 20 minut, by płyn zaczął działać. 
W trakcie tego czasu nanosić na wyschnięte miejsca na nowo rozcieńczony roztwór.
Uwolniony  brud zebrać  za  pomocą  szczotki  z  ruchomym przegubem SAICOS,  ręcznika lub
ścierki.
Przemyć 2 do 3 razy czystą wodą.
W razie potrzeby działanie można powtórzyć.
Przy czułych na związki alkaliczne podłożach, (na przykład dąb, kasztan) mogą pojawić się, po
niewłaściwym użyciu/rozcieńczeniu lub aplikacji, przebarwienia na wskutek dużej zawartości
kwasu garbnikowego (w razie wątpliwości przeprowadzić próbę).
Ecoline  Magic  Cleaner  Spray  (Art.  8126Eco) może  być  nanoszony  bezpośrednio  na
powierzchnię.

Czyszczenie narzędzi:
Przemyć gruntownie wodą i odczekać do wyschnięcia.



Ponowna aplikacja powierzchni drewnianych i korkowych:
Po całkowitym wyschnięciu powierzchni zaaplikować środek do pielęgnacji wosku Ecoline Wax
Care (Art.8119Eco/8129Eco).
Uszkodzone olejowane powierzchnie  drewniane  i  korkowe  po  całkowitym  wyschnięciu
oszlifować papierem ściernym – ziarnistość 150 lub siatką – ziarnistość 150 i poddać całkowitej
lub miejscowej renowacji przy użyciu WOSKU TWARDEGO OLEJNEGO ECOLINE (Art. 3600Eco).

Składniki:
Anionowe i nie anionowe środki powierzchniowo – czynne, mydła, naturalne oleje i aromaty.
Pozbawiony fosforanu. Ulegający biodegradacji (zgodnie z wymogami ustawy o substancjach
i preparatach czyszczących).
Nie zawiera środków wybielających.

Właściwości fizyczne:
Ciężar właściwy(gęstość): 1,0 g/m³.
Lepkość: rozcieńczony
Zapach: słaby/łagodny, po wyschnięciu bez zapachu.

Wskazówki bezpieczeństwa dla nierozcieńczonego koncentratu:
Trzymać z dala od dzieci. Podrażnia oczy i skórę. W przypadku kontaktu z oczami przemyć
natychmiast czystą wodą i zasięgnąć porady lekarskiej.

Przechowywanie:
Czas nieokreślony.
W czasie transportu i przechowywania unikać zmrożenia. 

Wydajność:
1L. Ecoline Magic Cleaner Koncentrat (Art. 8125Eco) rozcieńczony z 10 litrami wody, daje około
11 L roztworu (w zależności od rozcieńczenia/zabrudzenia).

Wielkość pojemników:
1L. ECOLINE MAGIC CLEANER koncentrat;
10L. ECOLINE MAGIC CLEANER koncentrat;
1L. ECOLINE MAGIC CLEANER spray

Informacje dotyczące środowiska:
Pozbawiony fosforanu, przyjazny dla skóry, ulegający biodegradacji. Pojemnik zwrotny.
* po rozcieńczeniu z wodą 1:10

Informacja ta odpowiada aktualnemu stanowi wiedzy – nie stanowi jednak gwarancji.
Wszystkie produkty firmy SAICOS produkowane są wyłącznie w Niemczech.

Jest zasadą firmy SAICOS, aby produkować i dystrybuować tylko takie produkty, które według
stanu wiedzy nie są niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia zarówno przy produkcji jak i przy

użyciu.


