
Właściwości:
SAICOS Cleaner for Wood-Plastic Decking (WPC) środek do łat-
wego i dokładnego czyszczenia, szczególnie tarasów wykona-
nych z WPC (deski kompozytowej – połączenie drewno + PCV). 
Środek ubogi w rozpuszczalniki, nie zawiera chloru, formal-
dehydu, bez wybielaczy, ulega biodegradacji.

Numer artykułu:
8123 

Zakres zastosowania:
Dokładne czyszczenie  - w szczególności tarasów WPC (kompo-
zyt drewna)

Przygotowanie:
SAICOS Cleaner for Wood-Plastic Decking (WPC) rozcieńczyć wodą w 
stosunku, nawet do 1 do 10 (np. 0,5 litra na 5 litrów wody).

Sposób zastosowania:
Stosując szczotkę, środek równomiernie rozprowadzić po po- 
wierzchni (WPC) desek kompozytowych (nie pozostawiając 
kałuż). Pozostawić na 5 – 20 minut celem oddziaływania. W tym 
czasie, na miejsca uległe wyschnięciu, ponownie nanieść środek. 
Zebrać brud wilgotnym mopen, rowki można przeczyścić szc-
zotką. Na koniec spłukać obficie wodą 2 do 3 razy. 

Wydajność na litr:
1 litr SAICOS Cleaner for Wood-Plastic Decking (WPC) rozcieńczyć 
10 litrami wody, co da nam 11 litrów roztworu do czyszczenia 
(zależnie od rozcieńczenia / zabrudzenia).

Liczba warstw: 1 powłoka, przy większym zabrudzeniu 2.

Czas schnięcia: 
Zależny od warunków pogodowych – schnie, jak zwykła mokra 
nawierzchnia. 

Czyszczenie narzędzi:
Wymyć dokładnie wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Przechowywanie:
Produkt przechowywany w zamkniętym pojemniku zdatny jest 
bezterminowo. Produkt w postaci płynnej należy chronić przed 
przemarzaniem. Transportować i przechowyać bez narażania na 
przemarznięcie (> 5 °C).

Właściwości fizyczne:
Gęstość: 0.995 - 1.023 g/cm3

Zapach: słaby / łagodny, po wyschnięciu bezzapachowy
Temperatura zapłonu: niepalny

Wskazówki dot. bezpieczeństwa i pierwszej pomocy:
Chronić przed dziećmi. 
Nie przelewać do pojemników po napojach, jedzeniu i innych, 
służących do przechowywania produktów spożywczych. 

Karta charakterystyki produktu dostępna na żądanie. 

GISCODE: GU80 
GGVSEB / ADR -/-
Oznaczenie WGK 2 wg niemieckiej normy. 

Nasze doradztwo techniczne w zakresie zastosowania produktu 
wynika z najgłębszej wiedzy i powstało na podstawie prób. 
Należy je jednak traktować jako niewiążące wskazówki, które 
nie zwalniają Państwa z wykonywania własnych prób sposobów 
zastosowania dostarczanych przez nas produktów pod wzglę-
dem ich przydatności dla zamierzonych celów. Ponieważ zasto-
sowanie oraz sposób obróbki produktu wykracza poza nasze 
możliwości kontroli, dla tego też zakres odpowiedzialności 
spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Wraz z wydaniem nowej 
karty technicznej, jej poprzednia wersja wygasa automatycznie. 

SAICOS COLOUR GmbH
Carl-Zeiss-Str. 3
D-48336 Sassenberg
q +49 2583 3037-0
p +49 2583 3037-10
info@saicos.de 
www.saicos.de

» czyści szybko i intensywnie, tarasy z drewna i tworzywa
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