
Właściwości:
SAICOS Brush Cleaner jest profesjonalnym środkiem przeznacz-
onym do środków do powlekania drewna wytworzonych na 
bazie oleju i wosku. Na bazie bezzapachowej benzyny lakowej. 
Bardzo słabo zapachowa, a po wyschnięciu bezzapachowa. 

Odcień:
5100 bezbarwny

Zakres zastosowania:
Do czyszczenia narzędzi po użyciu środków firmy SAICOS do 
pokrywania drewna, na bazie oleju / wosku – nadaje się także do 
innych olejów lub farb na bazie żywic syntetycznych lub za- 
wierających rozpuszczalniki. Do rozcieńczania zagęszczonych 
farb olejowych, woskowych lub z żywic syntetycznych na bazie 
rozpuszczalników. Do usuwania plam z powierzchni drewnia-
nych pokrytych produktami SAICOS (nie narusza powierzchni 
pokrywanych produktami SAICOS). Nadaje się do łagodnego 
usuwania wycieków i plam żywicy oraz innych składników 
drewna wydostających się na powierzchnię drewna (bez uszka-
dzania warstwy).

Przechowywanie:
W zamkniętym pojemniku zdatne długotrwale.
Tolerancja na niskie temperatury.

Właściwości fizyczne:
Gęstość: 0.77 – 0.80 g/cm3

Zapach: słaby / łagodny, po wyschnięciu bezzapachowy
Temperatura zapłonu:  powyżej 63 ° C zgodnie z normą DIN 
53213

Wskazówki dot. bezpieczeństwa i pierwszej pomocy:
Chronić przed dziećmi. Nie przelewać do pojemników po napo-
jach, jedzeniu i innych, służących do przechowywania pro-
duktów spożywczych. Szkodliwy dla zdrowia: w przypadku 
połknięcia może spowodować uszkodzenie płuc. Częsty kon-
takt może doprowadzić do pierzchnięcia lub popękania skóry. 
Unikać kontaktu ze skórą. W przypadku połknięcia, nie 
wywoływać wymiotów, lecz natychmiast zwrócić się o pomoc 
do lekarza, zachować etykietę lub opakowanie do pokazania. 

Zawiera:
Benzyna ciężka (ropa naftowa), hydrorafinowana ciężka,
Benzyna ciężka,  hydrorafinowana, niskowrząca

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

GISCODE: M-VM01
GGVSEB / ADR -/-
Oznaczenie WGK 1 wg niemieckiej normy.

Wskazówka: Olej mineralny podlegający ulgom podatkowym – 
nie może być wykorzystywany jako paliwo napędowe, opałowe 
czy środek do smarowania lub do wytwarzania takich produktów. 

Nasze doradztwo techniczne w zakresie zastosowania produktu 
wynika z najgłębszej wiedzy i powstało na podstawie prób. Na-
leży 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 narzędzia po użyciu produktów SAICOS  
przeznaczonych do olei oraz innych farb, 
na bazie olejów lub żywic syntetycznych

» odaromatyzowany
» delikatnie usuwa występującą żywicę
» ma zastosowanie również jako rozcieńczalnik 
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