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Ecoline Floor Care Set



Właściwości:
Ecoline Wash Care jest dodatkiem do wody do mycia, zawiera 
mydła roślinne i naturalne dodatki pielęgnacyjne. Czyści łagod-
nie i gruntownie – nie pozostawia smug i pasów. Odświeża  
powierzchnię i chroni przed ponownym zabrudzeniem. 
Słabo pieniący – dlatego nadaje się do urządzeń czyszczących.
 
Numer artykułu:
8101Eco 

Zakres zastosowania:
Do wszystkich podłóg drewnianych i korkowych z woskowaną
lub olejowaną powierzchnią, dla wszelkich innych zmywalnych 
podłóg, takich jak PCV, linoleum, ceramika, płytki… Bardzo 
dobrze nadaje się do podłóg laminowanych. Również do mebli 
oraz innych powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń 
pokrytych woskiem, olejem lub lakierem. 

Sposób zastosowania:
Poprostu dodać do wody do zmywania – dwie nakrętki na ok. 5 
litrów wody. ( Z powodu różnych wymiarów nakrętek wystarczą 
przy pojemnichach 1-litrowych 2 nakrętki, prze pojemnikach 
10-litrowych wystarcza 1 nakrętka na 5 litrów wody). Ścierkę 
dobrze wykręcić i zwyczajnie ścierać. Ewentualnie ponownie  
zetrzeć na sucho.

Wskazówka:
 W celu usunięcia bardzo trudnych plam, jak też dla okazjonal-
nego odświeżenia i pielęgnacji powierzchni drewnianych i kor-
kowych, mebli oraz drewnianych przedmiotów we wnętrzach 
polecamy nasz Ecoline Wax Care. Mocno zniszczone podłogi 
można miejscowo (bez widocznych oznak zastosowania) pod-
dać renowacji wykorzystując Ecoline Hardwax-Oil.

Wydajność: 
2 nakrętki na około 5L wody
(1 nakrętka to około 10 ml)

Przechowywanie:
W zamkniętym pojemniku zdatne bezterminowo. Produkt w 
formie płynnej zagrożony jest przemarznięciem. Transportować 
i przechowywać nie narażając na przemarzanie (> 5 °C).

Właściwości fizyczne:
Gęstość: 1.00 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 dostępna na żądanie.

GISCODE: GU40
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. 
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» skoncentrowany dodatek do mycia,  
do wszystkich powierzchni

»  mycie bez smug
» bez rozpuszczalników
» bardzo wydajny
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Właściwości:
Ecoline Wax Care, płynny środek na bazie składników natural-
nych do pielęgnacji drewna. Do regeneracji i odświeżania 
mocno wyeksploatowanych powierzchni drewnianych i kor-
kowych. Regularna pielęgnacja z wykorzystaniem Ecoline Wax 
Care chroni powierzchnię, regeneruję ją i odświeża. Ecoline Wax 
Care jest odporny na wodę i zabrudzenia, pozwala również na 
polerowanie powierzchni.

Odcienie:
8111Eco Biały
8119Eco Bezbarwny 
8129Eco  Bezbarwny gotowy da użycia Spray

Zakres zastosowania: 
Szczególnie dla podłóg drewnianych i korkowych z olejowaną 
powierzchnią, a także do mebli (blatów i stołów kuchennych) 
oraz innych powierzchni drewnianych. Również dla podłóg po-
krywanych olejami UV.

Przygotowanie: 
Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Ecoline Wax Care nalać na poz-
bawioną kurzu powierzchnię i równomiernie rozetrzeć przy użyciu 
ścierki – pozostawić do wyschnięcia i wypolerować ściereczką.

Sposób zastosowania:
Usuwanie trwałych plam: 
Niewielką ilość Ecoline Wax Care nanieść na podłogę i usunąć 
plamy ścierką. Nigdy nie wolno używać druciaków, ostrych mi-
krowłókien lub szorujących środków czyszczących!

Częstotliwość odświeżającej pielęgnacji:
co ok. 3 miesaiçe - szczególnie w miejscach, po których się 
często chodzi, w obrębie drzwi i pod stołami jadalnymi.

Najlepsza temperatura podczas stosowania:
Pomiędzy 8 °C a 25 °C.

Wydajność z 1 litra na gładkim drewnie:
1 litr wystarcza na ok. 200 m2.

Czas schnięcia:
ok. 45 minut.

Przechowywanie:
W zamkniętym pojemniku zdatne conajmniej 1 rok.  Produkt w 
formie płynnej zagrożony jest przemarznięciem. Transportować 
i przechowywać nie narażając na przemarzanie (> 5 °C).

Właściwości fizyczne:
Gęstość: 0.99 –1.04 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 dostępna na żądanie.

GISCODE: Ö10+ 
GGVSEB / ADR -/-
Oznaczenie WGK 1 zgodnie z niemiecką normą

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. 
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Carl-Zeiss-Str. 3
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» do wszelkich olejowanych powierzchni,
 np. stołów, blatów kuchennych, mebli oraz  

innych przedmiotów z drewna
»  regeneruje i chroni
»  czyści i pielęgnuje
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