MILJÖVÄNLIG · GODKÄND FÖR BARNLEKSAKER

Instruktion för Ecoline Wax Care

INGEN PÅVERKAN PÅ
MÄNNISKOR, DJUR, VÄXTER
av färdig yta

Motståndskraftig mot fläckar
Godkänd för barnleksaker
Uppfyller DIN 53160. T. 1 + 2
och EURO-Norm EN 71 T.3

Ecoline Wax Care, det naturliga rengörings- och underhållsmedlet för trä.
För trä- och korkgolv med vaxad eller oljad yta, samt för möbler
(arbetsbänkar och bordskivor) och alla andra ytor av trä
Lämpar sig även för att fräscha upp och underhålla slitna
lackytor, kakel och liknande.
En grundbehandling med Ecoline Wax Care är lämplig även för
nyinlagda, fabriksbehandlade golv.
Avlägsnar utan problem svåra fläckar: Vatten- och smutsränder,
kaffe, te, sura fruktsafter, klackmärken och liknande.
Skyddar och fräschar upp ytan.
Är vatten- och smutsavvisande.

Baserad på naturliga råvaror från växtriket.
Rengör, förnyar och skapar en vattenavvisande yta på en och
samma gång.
Skapar inga kanter och synliga överlapp, och kan därför användas partiellt vid entréer, gångstråk och andra hårt trafikerade
ytor. Högeffektivt för att ta bort märken och enstaka fläckar.
Enkel applicering.

Mycket ekonomiskt
1 L räcker till
ca 100 m2

Steg – för – steg instruktion på baksidan 
Information om produkter och SAICOS övriga sortiment
finner du på www.saicos.se
SAICOS COLOUR GmbH
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Steg – för – steg instruktion
Ecoline Wax Care art nr 8119Eco: 1, 10 förpackningar
och som spray, art nr 8129Eco.
Ecoline Wax Care finns även pigmenterat:
White art nr 8111Eco: finns i 1 liters förpackning.
Inomhusbehandling för trä.
Åtgång 1 liter räcker till ca 100 kvadratmeter.
Produktegenskaper
• Rengör, förnyar och skapar en vattenavvisande yta på en och samma gång. Skapar inga kanter och synliga överlapp, och kan därför användas partiellt vid entréer, gångstråk och andra hårt trafikerade ytor.
• Högeffektivt för att ta bort märken och enstaka fläckar. Enkel applicering samt mycket dryg samt snabbtorkande
och nästan helt luktfri.
Periodiskt underhåll
• Bör ske efter behov och beroende på slitage. Rekommendation är att man utför periodiskt underhåll 1 – 2 gånger om året i bostadsmiljö. Efter noggrann rengöring ska ytan inspekteras. Enstaka fläckar ska avlägsnas – se
separat instruktion. Ytan ska vara helt torr och fri från löst damm och smuts. Applicera ut lämplig mängd direkt
på golvytan.
• Använder du spray: Håll spray burken cirka 40 – 50 cm över golvytan och spraya ut ett tunt och jämt lager.
Arbeta i etapper om cirka 3 – 5 m2 och massera in Underhållsvaxet i fiberriktningen med en mopp.
• Arbeta enligt metoden ”vägg – till – vägg”. Se till att avlägsna eventuellt överskott med luddfri trasa. Arbeta så
på hela ytan och låt torka in i ca 45 minuter innan den ånyo tas i bruk.
• På stora ytor kan använda polermaskin försedd med vit rondell vid applicering.
• Tips! Dosera ut Underhållsvax med t ex ett decilitermått – 1 dl /10 m2.
Periodiskt underhåll för ytor med högt slitage – offentliga miljöer.
• Bör ske efter behov och beroende på slitage. Se till att avlägsna allt löst smuts och damm med torra städmetoder. Fuktstäda ytan med Ecoline Wash Care art nr 8101Eco – blandning 1 – 2 kapsyler/1 L vatten. 1 L färdigblandad vätska räcker till 20 – 30 m2.
• Vid kraftigt nedsmutsade ytor rekommenderas Ecoline Cleanser 8125Eco som späs med vatten alternativt.
Ecoline Cleanser sprej 8126Eco – i färdig brukslösning.
• Se till att ytan är helt torr innan behandling sker med Ecoline Wax Care. Utför sedan en behandling med Ecoline
Wax Care enligt instruktion: periodiskt underhåll.
• Inspektera ytan noggrant. Om ytan har skador ska dessa renoveras – se information.
Fläckborttagning
Borttagning av fläckar
• Ytan ska vara helt torr och fri från löst damm och smuts. Applicera ut lämplig mängd direkt på fläcken.
• Använder du spray: håll spray burken cirka 40 – 50 cm över fläcken och spraya ut ett tunt och jämt lager. Använd
mopp – luddfri trasa, för att arbeta in Ecoline Wax Care.
• Vid mycket svåra fläckar kan man behöva använda röd schotspad som städredskap för att uppnå bra resultat.
Torka upp eventuellt överskott med ny torr mopp/trasa.
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• Vid borttagning av mindre enstaka fläckar kan man med fördel använda Ecoline Wax Care på spray art nr
8129Eco. Låt torka in ca 45 minuter innan ytan tas i bruk.

