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Prostředek na údržbu  

Čistící koncentrát pro vlhkou údržbu dřevěných a korkových podlah 
a jiných omyvatelných podlah,  

např. laminátových 
 

 

 

 
Vlastnosti: 
SAICOS Prostředek na údržbu, je koncentrát do vody obsahující 
rostlinné mýdla a přírodních doplňky. Čistí šetrně a důkladně, i 
pruhy a šmouhy. Oživí povrch a ochrání ho před dalším 
zašpiněním. Neškodí pokožce. Nízká pěnivost, proto je vhodný i 
pro čistící stroje. Protiskluznou st. R9 
 
Odstín: 
8101 bezbarvý 
 
Použití: 
Pro všechny dřevěné a korkové podlahy s voskovaným / 
olejovaným povrchem a další omyvatelné povrchy jako např. PVC, 
linoleum, keramika, dlaždice,… 
Velmi vhodné i pro laminátové podlahy. Rovněž pro nábytek a 
ostatní dřevěné povrchy v interiéru, které mají úpravu olej / vosk 
nebo i lakované povrchy.  
 
Zpracování: 
Jednoduše přidat do vody: dva vršky na 5 litrů vody. Hadr dobře 
vykroutit a povrch setřít jako obvykle, případně následně vytřít do 
sucha. 
Pozn.: k odstranění odolnějších skvrn, jakož i k příležitostnému 
oživení povrchu dřevěných a korkových podlah, nábytku a 
ostatních dřevěných povrchů v interiéru, doporučujeme náš Vosk 
na údržbu. 
Silně zatěžované podlahy můžeme také místně (bez viditelných 
přechodů) renovovat s Tvrdým voskovým olejem. 
 

Složení:  
Na přírodní rostlinné bázi. 
Rostlinné mýdla, aktivní čistící látky, přírodní vůně. 
Fyzikální vlastnosti: 
Specifická hmotnost: 1,00 g/cm

3 

Viskozita: řídká 
Zápach: slabý / střední, po zaschnutí bez zápachu. 
 
Bezpečnostní pokyny: 
Také přírodní čisticí prostředek nepatří dětem do rukou. Neplňte 
do nádob obvykle používaných pro potraviny a nápoje. Zamezte 
styku s potravinami a krmivy. Dojde-li k zasažení očí, vypláchněte 
je velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře. 
 
Skladování: 
Chraňte před mrazem. Doba skladování je v zásadě neomezená. 
Skladovat a transportovat v teplotách nad 0 °C. 
 
Vydatnost: 2 vršky uzávěru pro asi 5 litrů vody (1 vršek je ca. 10 
ml.) 
 
Balení: 
1 litr 
10 litrů 
 
Zdraví a životní prostředí: 
Bez rozpouštědel, biologicky odbouratelný, neškodí pokožce, 
obaly jsou recyklovatelné 
UBA-Reg.-Nr. 58 58 00 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shora uvedené informace jsou v souladu s našimi nejlepšími znalostmi, avšak bez záruky. 
Všechny výrobky SAICOS jsou vyrobeny v Německu. 

 
Princip SAICOS je vyrábět a distribuovat jen výrobky, které jsou bezpečné a šetrné k životnímu prostředí. 

To na základě nejnovějších znalostí z oblasti výroby a aplikace 


