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ECOLINE WAX CARE

Czyści i pielęgnuje
wszystkie powierzchnie drewniane i korkowe, płyty stołowe i blaty, 

meble, drewniane okładziny i inne przedmioty z drewna.

Właściwości:
Ecoline WAX CARE (Art. 8119Eco/8129Eco), - płynny środek do czyszczenia i konserwacji
drewna na bazie naturalnych surowców.
Do odświeżenia i pielęgnacji silnie obciążonych podłóg drewnianych i korkowych.
Regularna konserwacja ŚRODKIEM DO PIELĘGNACJI WOSKU WAX CARE chroni powierzchnię,
regeneruje ją i odświeża.
Ecoline  WAX  CARE wykazuje  właściwości  hydrofobowe,  jedwabisto  –  matowa powierzchnia
może zostać również wypolerowana w celu uzyskania większego połysku.

Odcienie:
Eco 8119 bezbarwny, Ecoline Wax Care w pojemniku 
Eco 8129 bezbarwny, Ecoline Wax Care spray

Zastosowanie:
Specjalny dla podłóg drewnianych i korkowych z pokrytą woskiem lub olejem powierzchnią, jak
i  mebli  (płyt  stołowych  i  blatów)  i  innych  powierzchni  drewnianych.  Również  do  podłóg
wykończonych olejem UV.

Obróbka:
Przed  użyciem dobrze  wstrząsnąć.  Nanieść  Eco  Wax  Care  (Art.  8119Eco) na  oczyszczoną
podłogę  i  rozprowadzić  równomiernie  ręcznikiem  lub  mopem.  Pozostawić  do  wyschnięcia
i wypolerować ręcznikiem lub froterką.
Usunięcie uporczywych plam:
Nanieść małą ilość środka do pielęgnacji wosku ECOLINE WAX CARE (Art. 8119Eco) na podłogę
i zetrzeć PODUSZKĄ DO POLEROWANIA lub NAKŁADKĄ POLERUJĄCĄ (padem). 
N i g d y  nie używać mopa o „ostrym włosiu”, wełny stalowej lub innych środków mogących
uszkodzić powierzchnię!
Częstotliwość odświeżającej pielęgnacji:
1  raz  w tygodniu  lub  w razie  potrzeby  –  szczególnie  w  obrębie  drzwi,  ścieżkach  lub pod
stołami.
Nanieść  trochę  środka  do  pielęgnacji  wosku  ECOLINE  WAX  CARE (Art.  8119Eco)
na wyczyszczoną  podłogę  i  rozprowadzić  regularnie  i  cienko  ręcznikiem,  mopem
lub elektryczną  froterką.  Nie  powstają  żadne  odróżniające  się  miejsca  pomiędzy  nie
zabezpieczoną powierzchnią.
Pielęgnacja  za  pomocą  ECOLINE  WAX  CARE  (Art.  8119Eco) jest  polecana  również  przy
podłogach wykończonych fabrycznie.
Ecoline Wax Care-Spray (Art. 8129Eco) jest produktem gotowym do użycia.
Nanieść trochę środka do pielęgnacji Ecoline Wax Care-Spray (Art. 8129Eco) na wyczyszczoną
podłogę 
i rozprowadzić cienko ręcznikiem, mopem lub elektryczną froterką.
Składniki:
Na naturalnej bazie: Woski Karnauba i Kandeli la, parafina.



Właściwości fizyczne:
Ciężar właściwy(gęstość): 1,01 – 1,04 g/m³.
Lepkość: płynna
Zapach: typowy,  po wyschnięciu bez zapachu
Temperatura zapłonu: powyżej 100°C według normy DIN 53213. Niepalny.

Wskazówki bezpieczeństwa:
Jako produkt do pielęgnacji powinien być trzymany z dala od dzieci. 
Nie  nalewać  do  pojemników przeznaczonych  do  środków spożywczych.  Trzymać z  dala  od
artykułów  spożywczych  i  napojów.  W  przypadku  kontaktu  z  oczami  przemyć  natychmiast
czystą wodą i zasięgnąć porady lekarskiej.

Przechowywanie:
W oryginalnych hermetycznych pojemnikach minimum 1 rok.
Chronić przed mrozem. Transportować i składować w temperaturze powyżej 5°C.

Wydajność na litr:
1 litr wystarczy na około 200m²

Wielkość pojemników:
1L. 
10L. 

Informacje dotyczące środowiska:
Przyjazny  dla  środowiska  środka  do  pielęgnacji  ECOLINE  WAX  CARE  (Art.  8119Eco) nie
wydziela do otoczenia budzących obawy związków fizjologicznych.

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.

 


