
Technický list

SAICOS
COATING SYSTEMS

MAGIC CLEANER - koncentrovaný čistič
Intenzívně čistí silně zašpiněné dřevěné a korkové podlahy, PVC, 
linoleum, kachlíčky, keramiku a přírodní kámen 

Vlastnosti:
SAICOS MAGIC CLEANER slouží k intenzivnímu čištění všech dřevěných a korkových 
povrchů ošetřených olejem, voskem nebo lakem. Efektivně odstraňuje nikotinový „film“, tuk, 
a „zažranou“ špínu např. v koupelně a kuchyni. Je ekologicky šetrný, obsahuje přírodní 
mýdla, dobře se snáší s pokožkou, neobsahuje žádná bělidla. Vhodný pro čistící stroje.

Číslo produktu:
8125 bezbarvý

Oblasti použití:
Zvlášť vhodný k intenzivnímu čištění olejovaných, voskovaných nebo lakovaných dřevěných 
povrchů před jejich renovací. Stejně dobře čistí PVC, linoleum, kachlíčky, keramiku a 
přírodní kámen. Nikdy nepoužívejte na neošetřené dřevěné nebo korkové plochy.

Zpracování:
SAICOS MAGIC CLEANER koncentrát zřeďte čistou vodou v poměru 1:10 ( např. 0,5 l 
koncentrátu na 5 l vody ). Vzniklý roztok rovnoměrně naneste na podlahu pomocí mopu, 
hadru nebo čistícího stroje. Nenechávejte žádné louže! Přípravek nechte 5-20 minut působit.
Během působení zaschlá místa znovu natřete roztokem.Uvolněnou špínu setřete vlhkým 
mopem nebo hadrem. Na závěr podlahu 2-3 x setřete mopem a čistou vodou. Nechte důkladně 
oschnout. V případě potřeby celý postup opakujte. Takto očištěná podlaha je připravena 
k ošetření pomocí přípravku SAICOS PFLEGEWACHS nebo k úplné renovaci pomocí 
SAICOS PREMIUM HARTWACHSÖL (viz technické listy).

Pozor: dřeviny citlivé na alkalické látky (např. dub, kaštan) se mohou při zvýšené koncentraci 
přípravku zabarvit. (otestujte koncentrát na skrytém místě).

Čištění pracovních nástrojů:
Vlažnou vodou.

Obsažené látky:
Tensidy anionické a ne ionické, vodou ředitelná rozpouštědla, mýdla, přírodní oleje a vonné 
látky, bez fosfátů, biologicky odbouratelný. (odpovídá požadavkům německého zákona o 
pracích a čistících přípravcích ). Neobsahuje žádná bělidla.

Fyzikální vlastnosti:
Specifická váha: 1.00 g/ cm3
Viskozita: řídký
Zápach: slabý/střední ( přírodní rostlinné oleje a vosky, po zaschnutí bez zápachu ).



Bezpečnostní předpisy:
Přípravek nepatří do rukou dětí. Při kontaktu s očima dráždí, ihned vypláchnout čistou vodou 
a vyhledat lékařské ošetření. 

Skladování:
Neomezené
Při transportu a skladování nesmí zmrznout!

Velikosti balení:
  1,0   l
10,0   1

Ekologie:
SAICOS MAGIC CLEANER neobsahuje žádné fosfáty, je příznivý k pokožce, biologicky 
odbouratelný (odpovídá požadavkům německého zákona o pracích a čistících přípravcích ). 
Neobsahuje žádná bělidla. Nádoba je recyklovatelná

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


