
Produkto aprašymas: Padengimas

Gaminys skirtas medinių ir kamštinių grindų, o ypač  vaškuotų, 
padengtų alyva grindų, taip pat baldų (darbastalių ir stalo paviršių) 
ir kitų medinių daiktų priežiūrai ir valymui. 
Tinka visoms medžio rūšims.
Rekomenduojama naudoti ką tik sumontuotų bei be apdailos grindų, 
valymui.
Dažnai naudojamų medinių ir kamštinių paviršių valymui. Lengvai 
nuvalo sunkiai nuvalomas dėmes, vandens dėmeles, batų pėdsakus.
Reguliariai naudojant SAICOS WAX CARE apsaugomas bei 
atnaujinamas apdailos paviršius.

                                                                                                         
1,0 Ltr. = apyt. 100 m2
10,0 Ltr. = apyt. 1000 m2
(1 dangtelis = 1m.)
0,4 Ltr. Purškiama skardinė = apyt. 50 m2 (tik bespalvis),
0,3 Ltr. Namams maža skardinė = apyt. 35 m2                                 

Sudėtis Poveikis sveikatai ir aplinkai
                                                                                          
Rišamosios medžiagos: natūralios karnauba, kandelila vaško ir 
parafino medžiagos.
Priedai: poliksiloksanas (silicio rūgšties pagrindas, ypač 
atstumiantis vandenį).
Lakios sudedamosios dalys: alifatiniai angliavandeniliai (be 
aromato vaitspiritas, be benzolo, atitinka Europos farmakopėjos 
reikalavimus taikomus grynumui.

Neturi nei biocidų nei konservantų.                                        
Saugus žmogui, gyvūnui ir augalui kai sausas.
Atitinka DIN 53160 (greitai į prakaitą ir seiles)
Ir EURO-Normą EN 71 (tinka vaikų žaislams).
Neišskiria jokių fizinių junginių į aplinką.
Transportavimo charakteristika UN 1263 (degus)

Fizinės savybės Saugumas

Specifinė sunkio jėga: 0,76 – 0,79 g/cm3
Klampumas: skystis (skystas).
Kvapas: švelnus (natūralių augalinių aliejų ir vaškų) bekvapis kai 
sausas.
Žybsnio temperatūra: virš 28°C pagal DIN 53213 (VbF – 
identifikacija po EURO-Normos nereikalaujama).
Transportavimui: indeksas UN1263 degus.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vengti sąlyčio su 
maisto produktais ar gyvūnų pašarais. Nepilti į talpas 
naudojamas maistui, gėrimui. Patekus į akis, nedelsiant 
gausiai skalaukite vandeniu. Nenaudokite esant atvirai 
liepsnai. 
Degus – išdžiūvus – paprastai nedegus (EURO-Norma EN 
13501-DIN 4102) 
Neslidus R9 pagal DIN 51130:2004-06.                                    
Galiojimas neribotas (atsparus šalčiui).

Spalvos
8100 Bespalvis
8109 Juodmedis
8110 Rudas
8111 Baltas

Naudojimo instrukcija

Prieš naudojimą gerai suplakti. Neskiesti.
Nedidelį kiekį priemonės užpilkite ant medžiaginio audinio arba 
užpilkite tiesiai ant paviršiaus ir su medžiaginiu audiniu 
paskirstykite po paviršių. Nušluostykite purvo liekanas.

Greita ir ekonomiška  1 dangtelis = 1-2 m2
Didesnes dėmes nutrinkite su SAICOS poliravimo kempinėle.
Švariai nuvalykite paviršių. Nublizginkite su sausu medvilniniu 
skudurėliu arba grindų blizgintuvu.

Visi SAICOS gaminiai gaminami Vokietijoje.

SAICOS WAX CARE 
Natūralaus pagrindo skystas vaškas medinių ir kamštinių paviršių valymui ir priežiūrai. Be benzolo.         
Neslidus R 9.


