
MILJÖVÄNLIG · GODKÄND FÖR BARNLEKSAKER

Ecoline Wash Care, naturliga tillsatser för alla trä- och kork-
golv med vaxad eller oljad yta och alla andra moppbara golv 
som plast, linoleum, keramik …
Även för möbler och annat trä inomhus med vaxad, oljad eller 
lackerad yta.  
Rengör skonsamt men grundligt. Inga torkränder.
Fräschar upp ytan och gör den smutsavvisande.
Lågskummande – passar därför även till städmaskiner.
Skyddar och fräschar upp ytan. 
Är vatten- och smutsavvisande.
Skonsamt mot huden.

SAICOS MOPP-SET 
för maximalt städ och underhålls resultat på alla typer av släta 
och hårda golv av trä – vinyl – laminat – sten och klinker golv.
Teleskop skaft: enkel inställning av längd.
Torrmopp: för torrtorkning av trägolv.
Fuktmopp: för fuktstädning av trägolv med Ecoline Wash Care.
Mikrofiberduk: för enkel skötsel av hårdvaxoljade golv med 
Ecoline Wax Care.

Mycket ekonomiskt 
2 kapsyler räcker 
till 5 L vatten

Instruktion för Ecoline Wash Care

Steg – för – steg instruktion på baksidan 

Information om produkter och SAICOS övriga sortiment
finner du på www.saicos.se

SAICOS COLOUR GmbH
Carl-Zeiss-Str. 3 · D-48336 Sassenberg · Tel: +49 2583 3037-0 · Fax: +49 2583 3037-10

order@saicos.se · www.saicos.se

INGEN PÅVERKAN PÅ  
MÄNNISKOR, DJUR, VÄXTER 

av färdig yta

Motståndskraftig mot fläckar
Godkänd för barnleksaker

Uppfyller DIN 53160. T. 1 + 2  
och EURO-Norm EN 71 T.3



Steg – för – steg instruktion
Ecoline Wash Care Art nr 8101Eco: finns i 1 och 10 liters förpackningar
Inomhusbehandling för trä.

Åtgång 1 liter räcker till ca 1000 kvadratmeter.

Produktegenskaper

• Ecoline Wash Care är ett effektivt biologiskt nedbrytbart koncentrat som ska späs ut med ljummet vatten. Ecoline 
Wash Care innehåller inga lösningsmedel utan är baserat bland annat på naturliga kokosoljor som effektivt rengör 
och återskapar ytor.

• Ecoline Wash Care fungerar på alla typer av släta och hårda golv av trä – vinyl – laminat – sten och klinker.  1 liter 
färdigblandad vätska – 2 kapsyl/1 L vatten – räcker till att fuktmoppa cirka 20 – 30 kvadratmeter golvyta.

Fuktmoppning

• Daglig städning bostadsmiljö: Dosering: 1 – 2 kapsyler per 2.5 – 5 liter vatten. 

• Städning på ytor med högt slitage:  Dosering: 1 – 2 kapsyler per 1 liter vatten.

• Städning av ytor som är kraftigt nedsmutsade: Dosering: 1:2 till 1:1 blandning med vatten.

• Eftermoppa sedan ytan med en bladning som motsvarar Daglig städning.

• För att ta bort enstaka fläckar: Dosering: 1:1 blandning med vatten. 

• Tips! Ha en färdigblandad 1:1 in en spray flaska för att enkelt kunna ta bort enstaka fläckar. Vid svårare fläckar kan 
man behöva något grövre redskap som till exempel röd skurblock för att uppnå maximalt resultat. Se dock till att 
inte använda redskap som gör åverkan på golvytan. 

SAICOS städ- och mopp-set 

• För maximalt städ och underhålls resultat på alla typer av släta och hårda golv av trä – vinyl – laminat – sten och 
klinker golv.

• Innehåller 4 delar:
 Teleskop skaft: enkel inställning av längd,
 Torrmopp: för torrtorkning av trägolv,
 Fuktmopp: för fuktstädning av trägolv med Ecoline Wash Care,
 Mikrofiberduk: för enkel skötsel av hårdvaxoljade golv med Ecoline Wax Care.

 

Tips och råd

• Dammsug och använd andra torra städmetoder så ofta du vill och behöver. Se till att inte låta damm och smuts 
ligga kvar under mattor. 

• Förse stol- och möbelben med filttassar. Under stolar försedda med länkhjul ska man ha någon form av golvskydd.

•  Använd torra städmetoder för att få bort löst smuts innan du fuktmoppar ditt golv. Fuktstäda ytan med en väl 
urvriden mopp, använd med fördel SAICOS mikrofibermopp. Se till att inte använda mycket vatten på trägolv, ytan 
skavara torr inom 1 – 2 minuter. 

• Arbeta i träets fiberriktning och enligt metoden ”vägg – vägg”. Se till att städredskapen är av god kvalité och att 
de är rengjorda och hela. Se till att efterhand rengöra moppen med rent vatten för att på så sätt att hålla den fär-
digblandande vätskan fräsch och ren.

• För att uppnå bästa möjliga städ resultat rekommenderar vi redskap från SAICOS mopp-set.

• På större ytor kan man blanda Ecoline Wash Care direkt i så kallade kombimaskiner. 
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