
Vosk na údržbu                                                  Technický list č. 12  
                                                                                                                                                                                                      srpen 2010 

SAICOS COLOUR GmbH , Carl-Zeiss-Str. 3 · D-48336 Sassenberg, www.saicos.de,  e-mail : saisos@seznam.cz 

šetrný k životnímu prostředí    ☼    neobsahuje konzervační látky     ☼     vhodný na hračky 
  
 
 
 
 

Vosk na údržbu 
chrání + regeneruje 

veškeré dřevěné a korkové podlahy, stoly,  
pracovní desky, nábytek, dřevěné obklady a další dřevěné předměty 

 
Vlastnosti: 
SAICOS VOSK NA ÚDRŽBU, je tekutý čistící a ochranný 
prostředek dřeva na přírodní bázi. 
K oživení a ošetřování silně namáhaného dřeva nebo korku. 
SAICOS VOSK NA ÚDRŽBU bez problémů odstraňuje odolné 
skvrny, skvrny od vody, šmouhy od podrážek bot,… 
Pravidelná údržba SAICOS VOSKEM NA ÚDRŽBU povrch chrání, 
regeneruje a oživuje. 
SAICOS VOSK NA ÚDRŽBU je vodě a nečistotám odolný, 
hedvábně matný povrch je možno přeleštit. 
Protiskluznou st. R9 
 
Odstín: 
8100  bezbarvý, v nádobě             
8109 eben 
8110 hnědý 
8111 bílý 
8116 malé balení 300 ml, bezbarvý 
8102 bezbarvý, spray     
 
Použití: 
Speciálně pro dřevěné a korkové podlahy voskovaným nebo 
olejovaným povrchem. Rovněž pro nábytek (pracovní a stolové 
desky) a ostatní dřevěné plochy.  
8109 eben: pro velmi tmavé povrchy 
8110 hnědý: pro hnědé podlahy a např. podlahy v odstínu ořech 
8111 bílý: pro louhované dřevo a bělené podlahy 
8100 bezbarvý: pro všechny dřeviny a druhy povrchů 
 
Zpracování: 
Před použitím dobře protřepat. 
Na podlahu zbavenou prachu naneseme v množství ca. víčko na 1 
m2 a rovnoměrně rozetřeme hadrem nebo mopem – necháme 
zaschnout a přeleštíme. 
 
Odstranění nepoddajných skvrn: 
Naneseme na skvrnu malé množství SAICOS VOSK NA ÚDRŽBU 
a pomocí padu odstraníme. Nepoužívejte drátěnku nebo abrazivní 
čisticí prostředky. 
 
Frekvence údržby: 1x týdně nebo dle potřeby - zejména 
v místech nejvíce zatěžovaných, např. na chodbách, u dveří, 
pod stoly. 
Na vyčištěnou podlahu naneseme trochu SAICOS VOSK NA 
ÚDRŽBU a hadrem nebo el. strojem stejnoměrně zapracujeme 
v tenké vrstvě. Tím plochu sjednotíme. Poté povrch přeleštíme. 
 
SAICOS VOSK NA ÚDRŽBU doporučujeme také použít na nově 
položené podlahy, které byly povrchově upraveny, ručně nebo 
průmyslově, Tvrdým voskovým olejem. 
SAICOS VOSK NA ÚDRŽBU je připraven k použití. 
 
 
 
 

 
Složení:  
Přírodní rostlinné vosky a oleje: vosky Karnauba a Candelilla, 
parafín.  
Přídatné látky: vodoodpudivé přísady (Polysiloxane - báze 
kyseliny silicidové). Barevné pigmenty v tónovaných variantách.  
Prchavé látky (rozpouštědla): mastné uhlovodíky 
(dearomatizovaný lakový benzín – prostý benzolu – vyhovuje 
požadavkům na čistotu evropské farmakologie.  
 
Fyzikální vlastnosti: 
Specifická hmotnost: 0,76– 0,79  g/cm3 

Viskozita: řídká 
Zápach: po zaschnutí bez zápachu. 
Zápach: střední až slabý, páchne po přírodních rostlinných olejích 
a voscích, po zaschnutí bez zápachu. 
Bod vzplanutí: více než 28oC podle DIN 53213 (podle EURO-
normy není jeho určení vyžadováno) 
 
Bezpečnostní pokyny: 
Skladujte mimo dosah dětí. Zajistěte dobré větrání Neplňte do 
nádob obvykle  používaných pro potraviny a nápoje. Zamezte 
styku s potravinami a krmivy. Dojde-li k zasažení očí, vypláchněte 
je velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře. S přípravkem 
nemanipulujte v blízkosti otevřeného ohně. Hadřík použitý 
k nanášení přípravku ihned vyperte nebo jej skladujte ve 
vzduchotěsné nádobě (nebezpečí vzplanutí). Po zaschnutí je 
normálně hořlavý (EURO norma EN 13501, německá norma DIN 
4102).  SAICOS VOSK NA ÚDRŽBU je protiskluzný st. R9 
(zkouška dle DIN 51130) 
 
Skladování: 
V zásadě bez omezení. Je odolný vůči mrazu. Dojde-li vlivem 
mrazu ke zhoustnutí přípravku, skladujte jej po několik hodin při 
pokojové teplotě a potom dobře promíchejte.  
 
Vydatnost: 
1 litr = ca. 100 m2  
1 vršek = 1 m2 
 
Balení: 
1 litr  = ca. 100 m2 
10 litrů   = ca. 1000 m2 
400 ml spray  = ca. 50 m2 (jen bezbarvý) 

300 ml   = ca. 35 m2 (pro ruční použití) 

 
Zdraví a životní prostředí: 
SAICOS VOSK NA ÚDRŽBU neobsahuje ani biocidy ani 
konzervační látky. Podle nařízení o škodlivých látkách není 
zapotřebí jej značit a je fyziologicky neškodný. Zaschlý povrch 
vyhovuje německé normě DIN 53160 T. 1+2 (odolnost vůči potu a 
slinám) a evropské normě EN 71 T.3 (hodnocení migračního 
chování) = je vhodný pro dětské hračky. 
Označení pro dopravu UN 1263. Hořlavé.

Shora uvedené informace jsou v souladu s našimi nejlepšími znalostmi, avšak bez záruky. 
Všechny výrobky SAICOS jsou vyrobeny v Německu. 

 
Princip SAICOS je vyrábět a distribuovat jen výrobky, které jsou bezpečné a šetrné k životnímu prostředí.  

To na základě nejnovějších znalostí z oblasti výroby a aplikace 


