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EKOLOGISK · BIOLOGISKT NEDBRYTBAR

Ecoline Magic Cleanser regör snabbt och effektift starkt 
nersmutsade, slitna trägolv även kork, linoleum,  laminat, 
plast, kakel, klinker, natursten …

Anjon och nonjon tensider, vattenlösligt lösningsmedel, tvålar, 
naturliga oljor och doftämnen. 
Biologiskt nedbrytbar. 
Innehåller inga blekmedel. 

Efter torkning: 
Behandla ytorna med Ecoline Wax Care eller renovera vax- eller 
oljebehandlade trä- och korkytor med SAICOS Hardwax-Oil helt 
eller fläckvis.
För underhåll av golv behandlade med hårdvaxolja rekom-
menderar vi Ecoline UNDERHÅLLS produkter, för fuktrengöring 
använd Ecoline Wash Care.

Mycket ekonomiskt
1 L för ca 11 L
brukslösning

Instruktion för Ecoline Magic Cleanser

Steg – för – steg instruktion på baksidan ➤

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

Avlägsnar också  
nikotin, fett, smuts  

och mögel,t ex i kök och 
badrum



Steg – för – steg instruktion
Ecoline Magic Cleanser – koncentrat – art nr 8125Eco:
finns i 1 och 10 liters förpackningar, och i färdig brukslösning i 1L sprejförpackning art nr 8126Eco.
Inomhusbehandling för trä.

Åtgång 1 liter för 11 L brukslösning.

Produktegenskaper

• Ecoline Magic Cleanser är en effektivt biologiskt nedbrytbart produkt i färdig brukslösning. Rengöringsmedlet 
innehåller inga blekningsmedel utan är baserat bland annat på naturliga oljor som effektivt rengör kraftig ned-
smutsade ytor. Ecoline Magic Cleanser ska blandas och späs med vatten (1:10).

• Ecoline Magic Cleanser fungerar på alla typer av släta och hårda golv av trä – laminat, sten och klinker. Samt kan 
med fördel användas i för att effektivt avlägsna nikotin, fett, smuts och mögel, t ex i kök och badrum. 

 Se vidare information på förpackning gällande miljöinformation och säkerhet.

För att ta bort enstaka fläckar

• För smidig hantering: Använd med fördel Ecoline Magic Cleanser – 8126Eco sprej. Alternativt blanda Ecoline Magic 
Cleanser 8125Eco (1:10) med ljummet vatten i en sprayflaska. Täck över ytor som inte ska rengöras. Spreja direkt 
på fläcken. 

• Låt produkten verka i ca 15 minuter. Torka sedan upp med en trasa som endast är fuktad med rent vatten 2 – 3  
gånger. Torka torrt. Vid svårare fläckar – t ex intorkat tuggummi – 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. Se till att alltid efter torka i träets fiberriktning 2 – 3 gånger med en trasa som endast är fuktad med rent  
vatten. Avsluta med att torka torrt.

• OBS! – man ska aldrig ha mycket vatten på golv av trä.

Kraftig nedsmutsade ytor

• Avlägsna med fördel alla enstaka fläckar enligt instruktion.

• Ecoline Magic Cleanser ska späs med ljummet vatten (1:10).

• Manuell rengöring: Täck över ytor som inte ska rengöras. Blanda ut i en hink avsedd för mopp. Fukta moppen 
med blandningen och applicera ut på golvytan. Arbeta sedan i fiberrikting. Arbeta inte med större ytor än att alla 
moment  hinns med. Låt produkten verka i ca 15 minuter. Eftertorka 2 – 3 gånger i träets fiberriktning med ny ren 
mopp eller trasa som endast är fuktad med rent vatten. Avsluta med att torka torrt.

• OBS! – man ska aldrig ha mycket vatten på golv av trä.

Mycket kraftigt nedsmutsade ytor:

• Rengöring med mopp och singelsnurra: Täck över ytor som inte ska rengöras blanda ut i en hink avsedd för 
mopp. Fukta moppen med blandningen och applicera ut på golvytan i träets fiberrikting. Arbeta inte med större 
ytor än att alla moment hinns med. Låt produkten verka i ca 15 minuter. Bearbeta sedan ytan i träets fiberriktning 
med en singelsnurra/polermaskin/låghastighet: 150 varv minut/försedd med vit/röd/brun eller annan lämplig 
rondell. Se till att aldrig använda en rondell som kan skada ytan eller på annat sätt negativt påverkar utseende.  
Eftertorka sedan 2 – 3 gånger, genom att fästa en ludd fri duk eller trasa som endast är fuktad med rent vatten 
under rondell. Arbeta i träets fiberriktning och i låghastighet: 150 varv/minut. Se till att byta ut duken eller trasan 
efterhand det behövs. OBS! – man ska aldrig ha mycket vatten på golv av trä. Avsluta med att torka torrt.

• Professionell rengöring av golvytor: Använd Ecoline Magic Cleanser – koncentrat – finns i 1 L eller 10 L förpack-
ningar. Blanda med vatten enligt recept på förpackning och använd sedan med fördel en så kallad kombimaskin 
försedd med lämplig rondell. OBS! – man ska aldrig ha mycket vatten på golv av trä.

Slutbehandling av ytor rengjorda med Ecoline Magic Cleanser på trä beror bland annat på ytans kvalité  
och allmänna status. Samt på vilken typ av ytbehandling som golvet har.

• På Hårdvaxoljade och oljade ytor: Slutbehandla ytan med någon av Ecoline Wax Care eller genom att applicera 
någon av SAICOS Hardwax-Oil. Se separat instruktion. 

• På lackade golv: Slutbehandla med någon av Ecoline Wax Care eller Ecoline Refresher. Se separat instruktion.
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