
Technický list

SAICOS
COATING SYSTEMS

WISCHPFLEGE - čistící prostředek        
Čistící koncentrát pro „mokré“ čistění dřevěných a korkových podlah. Zvlášť 
vhodný pro dřevěné povrchy ošetřené tvrdými oleji a vosky.

Vlastnosti:
SAICOS WISCHPFLEGE je k ekologicky šetrný čistící koncentrát s obsahem přírodního 
mýdla. Důkladně čistí a osvěžuje, chrání před opětovným zašpiněním.Dobře se snáší 
s pokožkou.Vhodný pro čistící stroje (málo pění). Zabraňuje uklouznutí R 9.
 
Barevný odstín:
8101 bezbarvý                  

Oblasti použití:
Zvlášť vhodný pro dřevěné a korkové podlahy ošetřené tvrdými oleji a vosky. Též pro ostatní 
omyvatelné podlahy jako PVC, linoleum, keramika, laminátové podlahy a kachlíčky.
Vhodný pro nábytek a ostatní dřevo v interiéru s navoskovaným/naolejovaným nebo 
nalakovaným povrchem.

Způsob použití:
Podlahu nejprve zameťte, vyluxujte, popř. setřete antistatickou prachovkou. 
Přidejte 2 uzávěry WISCHPFLEGE do pěti litrů čisté vlažné vody. Podlahu setřete důkladně 
vyždímaným mopem pro dřevěné podlahy, nechte oschnout. 
Poznámka: k odstranění zažraných fleků, jakož i k příležitostnému osvěžení a údržbě 
dřevěných a korkových podlah, nábytku a dřeva v interiéru doporučujeme SAICOS 
PFLEGEWACHS. Silně namáhané podlahy mohou být renovovány i částečně (bez 
viditelných přesahů) pomocí SAICOS PREMIUM HARTWACHSÖL.

Obsažené látky:
Na přírodním rostlinném základě: přírodní mýdla, prací substance, přírodní vonné látky.

Fyzikální vlastnosti:
Specifická váha: 1.00 g/ cm3
Viskozita: řídký
Zápach: slabý/mírný po zaschnutí bez zápachu 

Bezpečnostní předpisy:
Výrobek nepatří do rukou dětí. Neplnit do nádob určených pro potraviny. Uložit odděleně od 
potravin, nápojů a  zvířecího krmiva . Nepracovat s otevřeným ohněm.Při kontaktu s očima 
ihned vypláchnout čistou vodou a vyhledat lékařské ošetření. Přípravek chránit před mrazem!

Skladování:
V podstatě neomezeně, při dopravě a skladování nesmí zmrznout.



Vydatnost:
2 uzávěry na 5 l

Balení:
    1,0 l
  10,0 l 
         
Ekologie:
Bez rozpouštědel, biologicky odbouratelný, šetrný k pokožce, nádoba recyklovatelná 
UBA – Reg.- Nr. 58 58 00 01

Tyto informace odpovídají našemu aktuelnímu stavu znalostí, ale bez záruky.

V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu nebo využijte poradenského servisu firmy 
DEVA, s. r. o., 28.října 25, Jablonec n./N., tel.: 483 318 045, fax: 483 318 044, e-mail: info@devasro.cz


