
 
  

 WAX CARE  
 
Priežiūros priemonė medinių paviršių: grindų, baldų, 
darbastalių valymui ir apsaugai 

 
Ypatumai: 

• Nekenksmingas aplinkai. 
• Be biocidų. 
• Be konservantų. 
• Tinka vaikų žaislams. 

  
 

 

 

PRODUKTO SAVYBĖS: 

Natūralus skystasis vaškas medžio bei kamštiniams paviršiams valyti ir 

prižiūrėti. Sudėtyje nėra benzeno.  

 
NAUDOJIMAS: 

Neprilygstamas priežiūros produktas, skirtas medinėms ir kamštinėms 

grindims, ypač vaškuotiems ir alyvuotiems paviršiams, taip pat baldams 

(stalams ir darbastaliams). Tinkamas visoms medžio rūšims vaškuoti. 

Rekomenduojama juo apdoroti naujai sumontuotas grindis. Saugo 

intensyviai naudojamus medinius ir kamštinius paviršius. Lengvai nuvalo 

sunkiai šalinamas dėmes, vandens lašus, batų žymes ir kt.  

Reguliari priežiūra SAICOS WAX CARE vašku saugo paviršius, atnaujina 

ir atkuria grindų apdailą. SAICOS WAX CARE nepraleidžia vandens. 

Matinis paviršius prireikus gali būti poliruojamas.  

 
KAIP NAUDOTI: 

Nušluostykite purvo likučius, paviršius turi būti švarus. Prieš naudodami 

gerai suplakite. Neskieskite. Užpilkite šiek tiek priemonės ant audinio 

skiautės arba tiesiog ant paviršiaus ir paskirstykite skiaute.  

Patogus naudoti ir ekonomiškas – 1 kamštelio pakanka 1–2 m2 paviršiui.  

Ryškesnes dėmes nuvalykite SAICOS poliravimo padu. Švariai 

nušluostykite paviršių. Nuvalykite sausa medvilnės skiaute arba grindų 

poliravimo mašinėle.   

 

SUDĖTIS: 

• Rišamosios medžiagos: ataugančių natūralių žaliavų – 

vaškinių kopernicijų ir rimbinių karpažolių, taip pat parafino 

vaškai. 

 

 

 

• Priedai: polisiloksanai (silicido rūgšties pagrindu, ypač atstumia 

vandenį). 

• Lakiosios medžiagos: alifatiniai angliavandeniliai 

(dearomatizuotas vaitspiritas (be benzeno), atitinkantys Europos 

Farmakopėjos grynumo reikalavimus). 

 

FIZINĖS SAVYBĖS: 

• Specifinis tankis: 0,76–0,79 g/cm3.  

• Klampumas: skystas (skystis) 

• Kvapas: švelnus augalinių aliejų ir vaškų kvapas, išdžiūvęs 

vaškas – bekvapis. 

• Pliūpsnio temperatūra – daugiau kaip 28 ºC pagal DIN 53213 

(degių skysčių klasifikacija pagal Europos standartus nebūtina). 

 

SAUGOS PRIEMONĖS: 
  

Sudėtyje nėra biocidų ir konservantų. Sausas saugus žmonėms, gyvūnams 

ir augalams. Atitinka standartą DIN 53160 (atsparus prakaitui ir seilėms) ir 

Europos standartą EN 71 (tinkamas vaikų žaislams).  

 

Spalva  Džiūvimo 
laikas 

Išeiga  Aplinkos sąlygos  Pakuotė  Saugojimas 

bespalvis 
dramblio kaulo 
ruda 
balta 

 

~ 30 min 

esant  +20 °C 

1,0 l = apie 100 m2 

10,0 l = apie 1000 m2               

(1 kamštelis = apie 1 m2)  

 

Temperatūra: min. +15 °C  

Santykinis drėgnumas: maks. 75 % 
1 ltr., 10 ltr.  
 

Laikymas 

neribotas.  

Atsparus šalčiui 

 

 
Duomenys, kurie įtraukti į techninę informaciją, tai apibendrintas rezultatas anksčiau sukauptos patirties ir paskutinių mokslinių tyrimų. Tai yra 
rekomendacinio pobūdžio duomenys. Gamintojas neatsako už pasekmes, jei pirkėjas naudoja mūsų produktus ne pagal jų tiesioginę paskirtį arba 
pažeidžiant technologijas.  
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