
 

Čistící prostředek – Magic cleaner 

čisticí prostředek před renovací 
pro všechny silně znečištěné, nevzhledné dřevěné a korkové podlahy, 

čistí rovněž stoly a nábytek, také jiné plochy jako např. PVC, Linoleum, dlaždice, keramiku, 
přírodní kámen,… 

SAICOS COLOUR GmbH , Carl-Zeiss-Str. 3 · D-48336 Sassenberg,  www.saicos.de 

Informace pro zákazníky, tel: +420 731 656 645, e-mail : saicos@bcolor.cz 
Distribuce: B COLOR s.r.o., Dvořákova 68, Přerov www.bcolor.cz 

  
    1/2 

 
 

 
Vlastnosti: 
SAICOS čistící prostředek je perfektní řešení pro nevzhledné 
plochy: k intenzivnímu vyčištění veškerého dřeva a korkových ploch s 
voskovaným, olejovaným nebo lakovaným povrchem. Odstraňuje 
nikotinový povlak, mastnoty a nečistoty, např. v kuchyni a koupelně. 
Na základě přírodních surovin a rukám neškodících mýdel.  
Neobsahuje odbarvovače. 
Vhodný rovnež pro strojové použití 
Protiskluznou st. R9. 
 
Odstín: 
8125 čistící prostředek koncentrát, bezbarvý 
8126 čistící prostredek spray (připraven k použití – neředit) 
 
Použití: 
k intenzivnímu vyčištění veškerého dřeva a korkových ploch s 
voskovaným, olejovaným nebo lakovaným povrchem. Také pro 
všechny další povrchy jako PVC, linoleum, keramika, dlaždice, 
přírodní kámen. 
Snadné odstranění nikotinových skvrn, mastnot a nečistot v 
kuchyních nebo koupelnách. 
Nepoužívat na neošetřené, surové, dřevěné nebo korkové povrchy. 
Provedení následného nátěru by bylo obtížné. 
 
Zpracování: 
SAICOS čistící prostředek koncentrát ředíme vodou v poměru 1:10 
(např. 0,5 l koncentrátu dáme do 5 l vody). Pomocí stěrky, hadry, 
mopu (nebo příslušného čistícího stroje) naneseme rovnoměrně na 
podlahu – na plochu roztok nenalévat a nenechávat na povrchu 
louže. 
Nechat 5 – 20 minut působit. 
Během působení na suchá místa naneseme roztok znovu. Poté 
čistící roztok (rozpuštěné nečistoty) setřeme stěrkou, hadrem nebo 
mopem, 
následně pak 2-3x setřeme čistou vodou. Následně vysušíme. Tento 
postup může být dle potřeby opakován. 
U alkalicky citlivých povrchů (např. dub, kaštan) by mohlo dojít při 
nesprávném použití/ředění ke změně barvy dřeva způsobenému 
vysokým obsahem tříslovin ve dřevě (doporučujeme vyzkoušet na 
skrytém místě). 
SAICOS čistící prostředek ve spreji je připraven přímo k použití, 
nastříkat na povrch, nechat působit a setřít. 
 
čištění pracovních pomůcek: 
Důkladně opláchnout vodou a nechat uschnout. 
 
Následné ošetření dřevěných a korkových ploch: 
Po důkladném vyschnutí ošetříme povrch výrobkem SAICOS 
vosková údržba (viz. návod na údržbu) 
Silně poškozená místa olejovaných nebo voskovaných povrchů dřeva 
nebo korku po důkladném vyschnutí přebrousíme brusným papírem 
zrnitosti 150 nebo brusnou mřížkou 150. Následně ošetříme SAICOS 
Tvrdým voskovým olejem Klasik nebo Premium, dle rozsahu 
poškození místně nebo celoplošně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Složení: 
Aniontové a neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, ve vodě 
rozpustné rozpouštědla, přírodní oleje a vůně. Výrobek neobsahuje 
fosfáty, je biologicky rozložitelný. Neobsahuje žádné bělidlo. 
 
Fyzikální vlastnosti: 
Specifická hmotnost: 1,00 g/cm3 
Viskozita: řídká 
Zápach: slabý / střední, po zaschnutí bez zápachu. 
 
Bezpečnostní pokyny pro neředěný koncentrát: 
Skladujte mimo dosah dětí. Dráždí oči a kůži. Dojde-li k zasažení očí, 
vypláchněte je velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře. 
 
Skladování: 
Doba skladování je neomezená. 
čistící prostředek  
Skladovat a transportovat v teplotách nad 0 oC. 
 
Vydatnost: 
Smícháme-li 1 litr SAICOS čistícího prostředku s 10 litry vody, 
získáme 11 litru roztoku. 
ředíme dle stupně znečištění 
 
Balení: 
SAICOS čistící prostředek koncentrát 
1 litr, 10 litru 
SAICOS čistící prostředek pumpovací spray 
1 litr 
 
Zdraví a životní prostředí: 
Neobsahuje fosfáty, neškodí kůži, je biologicky odbouratelný, obaly 
jsou recyklovatelné. 


