
Technický list

SAICOS
COATING SYSTEMS

PFLEGEWACHS - ošetřující vosk
Čistí a ošetřuje všechny dřevěné a korkové podlahy, dřevěná obložení, stoly a 
pracovní desky, nábytek a ostatní předměty ze dřeva

Vlastnosti:
SAICOS PFLEGEWACHS je tekutý čistící a ošetřující prostředek na přírodním základě. 
Slouží k osvěžení a ošetření silně namáhaných dřevěných a korkových povrchů. Snadno 
odstraňuje „zažrané“ fleky, stopy od vody a podrážek, odpuzuje vodu. Hedvábně matný, lze 
leštit. Zabraňuje uklouznutí R 9. Pravidelné používání výrazně prodlužuje životnost a komfort 
olejovaných/voskovaných podlah.

Barevné odstíny:
8100 bezbarvý
8109 eben
8110 hnědá
8111 bílá

Oblasti použití: 
Specielně pro údržbu dřevěných a korkových ploch s olejovaným/voskovaným povrchem. 
Vhodný pro nábytek, pracovní desky, stoly, obklady stěn a stropů apod. 

Odstraňování „zažraných“ fleků:
Naneste pár kapek SAICOS PFLEGEWACHS na zašpiněné místo, fleky odstraníte pomocí 
padu SAICOS POLIERPAD ( Scotchpad). Nepoužívejte drátěnku, ostrý mop (mikrovlákna) 
ani písek.

Oživení povrchu: podlahu vyčistěte pomocí přípravku SAICOS WISCHPFLEGE– viz tech. 
list, nechte důkladně oschnout a v tenké vrstvě naneste (bavlněným hadrem, nebo bílým 
padem) SAICOS PFLEGEWACHS. Dobře vyvětrejte, přeleštěte a podlaha je opět ihned 
k užívání. Silně namáhaná místa (vchody, koupelny, kuchyně) ošetřujte přípravkem 
PFLEGEWACHS častěji. U lokálního použití nevznikají žádné viditelné přesahy a šmouhy.

Obsažené látky:
Na přírodním základě.
Karnauba a Candelilla vosky , parafíny
Aditiva: Vodu odpudivé přídavky, polysiloxan ( základ kyselina křemičitá).
Rozpouštědla: Alifatické uhlovodíky –nearomatizovaný  testovací benzín – bez benzolu – 
odpovídá požadavkům na čistotu dle Evropské lékařské knihy.

Fyzikální vlastnosti:
Specifická váha: 0,76-0,79 g/ cm3
Viskozita: tekutý
Zápach: slabý/střední (přírodní rostlinné oleje a vosky, po zaschnutí bez zápachu).
Bod hoření: přes 28° C dle DIN 53213 bez označení dle směrnice EU



Bezpečnostní předpisy:
Přípravek nepatří do rukou dětí. Při kontaktu s očima oči dráždí, ihned vypláchnout čistou 
vodou a vyhledat lékařské ošetření. Nepracovat s otevřeným plamenem. Neplnit do nádob 
určených pro potraviny. Uložit odděleně od potravin, nápojů a  zvířecího krmiva .
Vznětlivý,  po uschnutí je PFLEGEWACHS normálně hořlavý odp. EURO normě EN 13501 
( DIN 4102 )

Skladování:
V podstatě neomezené, nezamrzá.
Vlivem mrazu zhoustne – několik hodin skladovat při pokojové teplotě

Užitkovost na l litr:
1 l  pro cca 100 m2 

 Velikosti balení:
  1,0  l   cca   100 m2
10,0  1  cca 1000 m2

Ekologické informace:
SAICOS PLFEGEWACHS neobsahuje žádné konzervanty ani biocidní látky. Není povinné 
značení dle ustanovení o nebezpečných látkách a neexistují žádné fyzikální podezřelé spojení 
ovlivňující okolí, odpovídá DIN 53160 T a EURO-normě  EN 71  

Označení pro dopravu UN 1263, Vznětlivý

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


