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Geachte klant,

U wilt uw vloer coaten, verfraaien of onderhouden? 
De coating moet snel drogen, goed verwerkbaar zijn en een 
goede levensduur? Dan heeft SAICOS altijd het juiste product 
voor u in huis.
 
We hebben met al uw wensen bij de ontwikkeling van onze 
producten en technische hulpstoffen rekening gehouden, zodat u 
uiterst gemakkelijk en aangenaam uw vloer zult kunnen bewerken.

Op vragen als „Wat voor coating heb ik nodig voor mijn project? 
“En„ hoeveel blikken met welke inhoud zijn er nodig?“ geven wij 
online in onze verbruikscalculator het juiste antwoord.

Ook de dealer bij u in de buurt vindt u snel via onze website
www. saicos.de. U hoeft alleen maar een postcode in te voeren.
En klaar bent u.

U kunt het technische informatieblad via een QR-code direct op het 
product of voor het schap opvragen, of u kunt een gloednieuwe 
demofilm met ‚stapsgewijze instructies‘ bekijken. De QR-Code 
dient als aankoophulp bij de winkel, om thuis te bekijken of als 
gebruiksaanwijzing op uw ‚werkplek‘. 

Bovendien wacht u een hele reeks nieuwe producten en innovaties, 
made by SAICOS.
Nieuwsgierig geworden? Lees dan verder op de volgende pagina‘s.

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen.

Het team van SAICOS
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De SAICOS QR-code
Producttoepassingen aanschouwelijk gemaakt
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De SAICOS QR-code
Producttoepassingen aanschouwelijk gemaakt

Eenvoudig toegepast. 

QR-code inscannen.
Film bekijken.
Weten hoe het in zijn werk gaat.

Onze service:

• zowel het technische informatieblad als een zelfverklarende demofilm per 
product zijn beschikbaar 

• Demovideo‘s: de juiste toepassing stap voor stap aanschouwelijk en 
begrijpelijk gemaakt

• Technische informatiebladen: alle wetenswaardigheden in één PDF-
documentDirect opvraagbaar bij het schap en op het etiket op het blik
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De SAICOS verbruikscalculator
Toepassingsgebied selecteren. Aantal vierkante meters invoeren. En klaar bent u.



Komt dit u bekend voor?  

… het tuinhuis heeft een nieuw verflaag nodig.  
Maar welk product is het meest geschikt voor een resultaat waaraan u lang plezier 
beleeft? 

… het terras is aangelegd.  
Maar hoe bescherm ik het optimaal tegen alle weersinvloeden?

… het aantal vierkante meters is bekend. 
Maar hoeveel blikken heb ik voor de coating nodig?

… Kwast, roller, borstel? Welk gereedschap levert het 
beste resultaat op?

… waar kan ik alles wat ik nodig heb kopen zonder 
dat ik iets vergeet? 

www.saicos.de
De verbruikscalculator van SAICOS.
Wij hebben de antwoorden in huis.

Eenvoudig zoeken – snel gevonden: 
Een juiste coating maakt het eenvoudig.
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De SAICOS verbruikscalculator
Toepassingsgebied selecteren. Aantal vierkante meters invoeren. En klaar bent u.
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End-Grain Sealing Wax - colourless

Blik Artikelnr.
0,125 L 8131 100

0,75 L 8131 300

Optimale bescherming voor kopse kanten 
en snijvlakken.  

Biedt bescherming tegen haarscheurtjes en 
minimaliseert het uitbloeden van hout-
substanties. Sterk water- en vuilafstotend, 
geschikt voor alle terrashoutsoorten.

Ideale behandeling voor kopse kanten
Met sterk water- en vuilwerend effect

vuilafstotend

sterk waterafstotend



Premium bescherming voor uw terras
Voor natuurlijk mooi hout

optimale langdurige bescherming

voor natuurlijk mooi hout

1 l = ca. 14 m2 ( 2 lagen)

Special Wood Oil

Blik Artikelnr.
0,75 L (Artikelnr.) 300

2,5 L (Artikelnr.) 500
10 L (Artikelnr.) 700

Nu mag de zomer wel komen: 
De weerbestendige en verzorgende coating 
voor houten ondergronden, tuinmeubels 
en terrassen.

Kleurloos of transparant: de SAICOS Special 
Wood Oil biedt met name aan hardhout en 
fijne houtsoorten optimale bescherming.

De natuurlijke oliën egaliseren het 
oppervlak, maken het glad en accentueren 
de houtnerven.

Cruciaal bij terrassen:
Met SAICOS Special Wood Oil behandelde 
oppervlakken hebben een antislipeffect.

0110
Special-Oil
colourless

0112
Larch-Oil
transparent

0113
Bangkirai-Oil
transparent

0116
Pine-Oil for pressure
impregnated wood

0118
Teak-Oil
transparent

0122
White
transparent

0123
Grey
transparent

0180
Black
transparent

8h

drying time anti-slipapplicationinterior
& exteroir

block resistant ecologically
friendlyweatherproof

Nieuw Special Wood Oil  
Toevoeging Anti-Slip R10

Blik Artikelnr.
 for 0,75 L 0240 155

for 2,5 L 0240 255

Met Toevoeging Anti-Slip R10 verrijkt u de 
SAICOS Special Wood Oil met het 
antislipeffect R10.

Mengverhouding: 
De hoeveelheden in de blikken zijn exact 
afgestemd op de desbetreffevvvnde 
blikinhoud (0,75 L en 2,5 L). 

Nieuw
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complete set inclusief doekjes

Garden Furniture Care Set

Product Artikelnr.
Set 8178

Wij hebben alles wat u voor prachtige 
tuinmeubels nodig hebt verpakt in één 
praktische set:

1. Reiniging:
SAICOS Wood Brightener  
Ultra-effectief concentraat, dat aan de 
natuur blootgestelde houtsoorten zonder 
opschuren ontdoet van lelijke vergrijzing.
1 liter concentraat

2. Onderhoud en bescherming:
SAICOS Special Wood Oil 
De weerbestendige en verzorgende 
coating voor uw tuinmeubels.
1x 0,75 L Teak

Praktische toebehoren:
1x SAICOS Flat Brush 30 mm
Opbrengdoekjes 
Reinigingsvlies
Gebruiksaanwijzing
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Schoonheidsverzorging van uw tuinmeubels
Rondom-zorgeloos-pakket geschikt voor alle houtsoorten
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Trotseer elk extreem weertype 
met behulp van de natuur

Wood Stain

Blik Artikelnr.
0,75 L (Artikelnr.) 301

2,5 L (Artikelnr.) 501
10 L (Artikelnr.) 701

SAICOS Wood Stain zorgt voor een bijzonder 
hoge weersbestendigheid, doordat het zich 
permanent met het hout verbindt. 

De UV-resistente kleurpigmenten zorgen 
ervoor dat de natuurlijke schoonheid door 
de jaren heen behouden blijven.

De gebruikte natuurlijke oliën dringen diep 
in de poriën door en bieden het actief 
ademende, waterafstotende oppervlak met 
open textuur een preventieve bescherming 
tegen schimmels en meeldauw.

voor natuurlijk mooi hout

stootvast, met open textuur

1 l = ca. 13 m2 (2 lagen)

0001
Colourless
transparent

0009
White
transparent

0010
Spruce
transparent

0011
Pine
transparent

0018
Sand
transparent

0030
Swedish Red
transparent

0031
Larch
transparent

0038
Mahogany
transparent

0060
Fir Green
transparent

0070
Pearl
transparent

0071
Rock Grey
transparent

0081
Walnut
transparent

0082
Teak
transparent

0086
Oak
transparent

0089
Rosewood
transparent

0091
Ebony
transparent

0092
Anthracite
transparent

transparent natural oilsapplication

2x
exterior

block resistant UV protectionweatherproof
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Beken kleur 
en maak u geen zorgen over weer en wind

favoriet voor: ramen & deuren

stootvast, met open textuur

1 l = ca. 17 m2 (2 lagen)

House & Garden Colour

Blik Artikelnr.
0,75 L (Artikelnr.) 300

2,5 L (Artikelnr.) 500
10 L (Artikelnr.) 700

Dekkende speciale houtcoating op basis 
van natuurlijke oliën die zich permanent 
met het hout verbindt en het extreem 
weerbestendig maakt. 

De coating bladert of schilfert niet af; bij 
renovaties hoeft het gereinigde oppervlak 
slechts van een nieuwe laag te worden 
voorzien. 

Het zijdematte uiterlijk bedekt de houttoon 
en de houtnerf, maar houdt de 
houtstructuur zichtbaar. 

Stootvast – daarom ook ideaal als 
venstercoating.

2001
White
opaque

2100
Ivory
opaque

2101
Sahara Yellow
opaque

2110
Pine Yellow
opaque

2301
Swedish Red
opaque

2310
Bordeaux Red
opaque

2320
Orient Red
opaque

2500
Dove Blue
opaque

2510
King‘s Blue
opaque

2520
Azure
opaque

2600
Reed Green
opaque

2610
Fir Green
opaque

2669
English Green
opaque

2700
Agate Grey
opaque

2701
Rock Grey
opaque

2710
Granite Grey
opaque

2800
Sand Beige
opaque

2801
Hazel
opaque

2810
Earth Brown
opaque

2900
Graphite
opaque

opaque natural oilsapplication

2x
exterior

weatherproof ecologically
friendlyblock resistant
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Breng vrolijke kleuren aan in uw leven
en dat zonder gebruik van oplosmiddelen en uiterst weerbestendig

oplosmiddelvrij

dekkend en transparant

1 l = ca. 8,5 m2 (2 lagen)

Bel Air Special Wood Colour

Blik Artikelnr.
0,75 L (Artikelnr.) 301

2,5 L (Artikelnr.) 501
10 L (Artikelnr.) 701

Momenteel zijn de bonte tuinelementen 
erg in trek, die uw ‘groene woonkamer’ een 
uiterst moderne en unieke look geven.

Met de SAICOS Bel Air Special Wood Colour 
combineren wij de voordelen van een 
beproefde, actief ademende coating op 
basis van oliën met de positieve 
eigenschappen van een vuilongevoelige, 
waterverdunbare coating.

Kleurpigmenten met een hoge UV-
bestendigheid zorgen voor een permanent 
fraai uiterlijk. 

fast drying

3-5h

stain-resistantapplication

2x
interior

& exteroir

weatherproof ecologically
friendlynon-hazardous

7200
White
opaque

7221
Ivory
opaque

7223
Orange Yellow
opaque

7224
Canola Yellow
opaque

7230
Swedish Red
opaque

7235
Ruby Red
opaque

7251
Dove Blue
opaque

7253
Saphire Blue
opaque

7255
Azure
opaque

7260
Fir Green
opaque

7261
Reed Green
opaque

7271
Agate Grey
opaque

7273
Iron Grey
opaque

7280
Greyish Brown
opaque

7281
Earth Brown
opaque

7292
Pine
transparent

7293
Red Cedar
transparent

7294
Mahogany
transparent

7298
Walnut
transparent
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Voor een helder uiterlijk 
raden wij onze Vorstreichfarbe als grondlaag aan

Blik Artikelnr.
0,75 L 7050 301

2,5 L 7050 501
10 L 7050 701

Oogt uw witte omheining al na enige tijd 
als de vacht van een dalmatiër? 

Wij hebben de oplossing tegen 
doorbloedende noesten die het fraaie 
beeld veel te snel verstoren: SAICOS Primer 
White.

Deze grondlaag zorgt voor een zeer 
gelijkmatig oppervlak en dekt lelijke noesten 
en houtverkleuringen met succes af. 

SAICOS Primer White verhoogt de 
levensduur van het hout aanzienlijk dankzij 
zijn waterafstotende en 
oppervlakbeschermende eigenschappen.

Dit is geen complete laag. 
Wij raden als toplaag twee dekkende lagen 
aan SAICOS Bel Air Special Wood Colour.

Primer White

tegen doorbloedende noesten

1 l = ca. 12 m2 (1 laag)

fast drying

3-5h

natural oilsapplicationexterior

non-hazardous ecologically
friendly
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Voor natuurlijk mooi hout 
Met sterke vuil- en waterafstotende eigenschappen

gemakkelijk te onderhouden

1 l = ca. 17 m2  (1 laag)

Blik Artikelnr.
0,75 L 0111 300

2,5 L 0111 500
10 L 0111 700

Kleurloze oliehoudende laag op basis van 
natuurlijke oliën voor een aan de natuur 
blootgesteld eindproduct met sterke 
vuil- en waterafstotende eigenschappen. 

Kan ook als grondlaag voor zachte 
houtsoorten worden gebruikt, om het 
absorberend vermogen voor vervolglagen 
met open textuur te compenseren.

Clear Oil Finish – 
biocide-free & colourless

natural oils weatherproofapplicationexterior

17 m2

very
economical

ecologically
friendlystain-resistant



tegen houtrot & schimmel

1 l = ca. 6 - 12,5 m2 (1 laag)

tegen houtrot & schimmel

1 l = ca. 5 - 6 m2 (1 laag)
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Reken definitief af met vocht
en maak gebruik van onze vuilafstotende producten  

Wood Impregnation 9003

Blik Artikelnr.
0,75 L 9003 301

2,5 L 9003 501
10 L 9003 701

Kleurloze houtbeschermingsimpregnering 
op basis van oplosmiddelen tegen houtrot, 
blauwschimmel en andere schimmels. 

Voor gebruik onder alle  
oplosmiddelhoudende coatings, zoals:  
SAICOS House & Garden Colour aanbevolen.

Wood Impregnation 9005 Aqua

Blik Artikelnr.
0,75 L 9005 301

2,5 L 9005 501
10 L 9005 701

Kleurloze houtbeschermingsimpregnering 
op waterbasis tegen houtrot, 
blauwschimmel en andere schimmels. 

Voor gebruik onder  
alle waterhoudende coatings, zoals:  
SAICOS Bel Air Special Wood 
Colour aanbevolen.

Biocideproducten voorzichtig gebruiken. Vóór 
gebruik altijd het etiket en de productinforma-
tie lezen.

Biocideproducten voorzichtig gebruiken. Vóór 
gebruik altijd het etiket en de productinforma-
tie lezen.
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Bescherm uw hout tegen de zon
Hoge UV-bestendigheid voor een permanent fraai uiterlijk

1101
Colourless

1111
Pine
transparent

1138
Mahogany
transparent

1171
Grey
transparent

1181
Walnut
transparent

Hout dat wordt blootgesteld aan het 
zonlicht en daardoor ook aan UV-straling, 
verweert en vergrijst zienderogen.

Met de langdurige UV-bescherming gaat u 
dit proces tegen en zorgt u voor een 
permanent behoud van het fraaie uiterlijk 
van uw hout. 

De waterafstotende en vochtregulerende 
eigenschappen van SAICOS UV Protective 
Wood Finish Exterior verhinderen uitzetten 
en krimpen van het hout.

Toepasbaar als (tweevoudige) complete 
laag voor een ‘aan de natuur blootgesteld’ 
uiterlijk of als zijdematte toplaag op alle 
SAICOS buitencoatings.

UV Protective Wood Finish Exterior

Blik Artikelnr.
0,75 L (Artikelnr.) 301

2,5 L (Artikelnr.) 501
10 L (Artikelnr.) 701

vertraagt vergeling

open textuur

1 l = ca. 13 m2 (2 lagen)

transparent natural oilsapplication

2x
exterior

UV protection weatherproof
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Schitterende elegantie voor uw houten gevel
Zilver, titanium, goud of parelmoer – de keuze is aan u

Blik Artikelnr.
0,75 L (Artikelnr.) 301

2,5 L (Artikelnr.) 501
10 L (Artikelnr.) 701

SAICOS Greying Wood Stain beschermt uw 
houten gevels en tuinhuizen op natuurlijke 
wijze tegen ongelijkmatige en vlekkerige 
vergrijzing.

Kleurpigmenten met hoge UV-bestendigheid 
zorgen voor een permanent fraai uiterlijk en 
een vloeiende overgang naar een natuurlijke 
houtvergrijzing. 

De natuurlijke oliën van SAICOS Greying Wood 
Stain dringen diep in het hout door, 
beschermen het van binnen uit, houden het 
elastisch en zeer duurzaam.

SAICOS Greying Wood Stain is geschikt voor 
glad én voor ruw hout en droogt snel. 

Eén laag is voldoende – de rest doet de 
natuur.

Greying Wood Stain

vochtregulerend

1 l = ca. 10  m2 (1 laag)

7620
Graphite Grey

7630
Stone Grey

Blik Artikelnr.
0,75 L (Artikelnr.) 301

2,5 L (Artikelnr.) 501
10 L (Artikelnr.) 701

Geef uw ruwe hout een elegant, licht 
metallic ogend effect. 

De coating heeft een open textuur en is 
zeer bestendig tegen alle mogelijke 
weersinvloeden en mechanische 
beschadigingen en bindt permanent met 
het hout.

Effect Wood Stain

voor ongeschaafd hout

1 l = ca. 5  m2 (2 lagen)

7696
Effect Silver
transparent

7697
Effect Titanium
transparent

7698
Effect Gold
transparent

1199
Effect Pearl
colourless

3-4h

drying time transparentapplicationexterior

natural oils

3-4h

drying timeapplication

2x
exterior

natural oils weatherproof

transparent



19

Bezorg uw hout nieuw leven
met onze zorgvuldig ontwikkelde reinigingsmiddelen

Green-Ex – Concentrate

Blik Artikelnr.
1 l 8120 410
5 l 8120 610

10 l 8120 710

Effectief en biologisch concentraat voor het 
moeiteloos verwijderen van groenaanslag 
en vergelijkbare aangroei. 

Geschikt voor behandelde en 
onbehandelde houtsoorten. 
Reinigt zelfstandig, veilig en grondig. 
Voorkomt nieuwe aangroei.

Wood Brightener – Concentrate

Cleaner for  
Wood-Plastic-Composite (WPC)  
Concentrate

Blik Artikelnr.
1 l 8123 409

Dit concentraat is speciaal voor een 
eenvoudige en grondige reiniging van 
WPC-terrassen ontwikkeld. 

Het is oplosmiddelarm, chloorvrij en bevat 
geen bleekmiddelen – biologisch 
afbreekbaar.

Blik Artikelnr.
1 l 8130 410
5 l 8130 610

10 l 8130 710

Ultra-effectief concentraat, dat aan de 
natuur blootgestelde houtsoorten zonder 
opschuren ontdoet van lelijke vergrijzing.

Geschikt voor alle houtsoorten.
Tast gezond hout niet aan.
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Alles voor het perfect opbrengen
Van blokkwast tot schuurschijf 

Size Artikelnr.
100 mm 0950 007

Universal Roller ‘Small’

Product Artikelnr.
Aqua-Roller 0950 008

Oil/Wax-Roller 0950 013

Roller, 250 mm

Grain Size Artikelnr.
grain 100 0950 797
grain 120 0950 798
grain 150 0950 799

Colour Artikelnr.
white 0950 575
green 0950 599
black 0950 623

Cross Grinding Pads
(16“ / 406 mm)

Super Pad
(16“ / 406 mm)

Size Artikelnr.
100 mm 0950 019
250 mm 0950 020

Roller Handle

Size Artikelnr.
150 mm 0950 150
220 mm 0950 220

Floor Brush

Set of 2 rollers
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Uitgekiende & beproefde gereedschappen
om uw werkzaamheden te vergemakkelijken

Size Artikelnr.
30 mm 0950 030
50 mm 0950 050
60 mm 0950 060

100 mm 0950 100

Flat Brush
for oil and water systems

Size Artikelnr.
110 - 220 cm 0950 231

Telescopic handle
with click connection

Size Artikelnr.
270 mm 0950 027

Double Blade Scraper
stainless steel

Hoogwaardig verwerkte, 
dikwandige telescoopsteel 
van geribbeld aluminium 
met ergonomisch 
gevormde handgreep. De 
aangebrachte 
klikverbinding maakt een 
veilige verbinding met alle 
benodigde opzetstukken 
mogelijk. 

Product Artikelnr.
Paint Tray 0950 227

5x Tray Insert 0950 228

Product Artikelnr.
Paint Tray 0950 229

5x Tray Insert 0950 230

Paint Tray ‘Small’ 
(15 x 30 cm)

Paint Tray ‘Large’
(31 x 35 cm)

Paint Tray ‘Smalll’ voor gebruik met de 
SAICOS Flat Brush en de Universal Roller 
‘Small’. Wanneneinleger in set van vijf los 
te bestellen.

Large Paint Tray voor gebruik met de 
SAICOS Rollers en de SAICOS Flat Brush. 
Wanneneinleger in set van vijf los te 
bestellen.

Reinigt gereedschappen na 
gebruik met SAICOS houtcoatings op olie-/
wasbasis. Verwijdert ook hars.

Brush Cleaner – benzene-free

Blik Artikelnr.
1 l 5100 404

10 l 5100 715
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Onderhoudsaanwijzing



Green-Ex Concentrate
verwijdert groenafzettingen van alle 

buitenhoutsoorten, ook van natuurstenen en 
kunststenen terrassen 

Voor alle materialen buiten: Steen, beton, dakpannen, wasbeton, kalkzandsteen, klei, 
keramiek, tegels, kunststof, glas, lak- en verfoppervlakken … 

Ook geschikt voor met verf behandeld/onbehandeld hout voor buitengebruik:  
bijv. houten ondergronden, houten roosteringen, tuinmeubels, pergola‘s, hekwerken en 
omheiningen … 

Toepassingsgebieden:

» Grof vuil verwijderen (afvegen of wegborstelen).
» Metaal (bijv. beslag) beschermen door deze af te plakken, Planten 

afdekken met folie, kleding beschermen. 
» Te reinigen oppervlakken mogen niet nat zijn.

» Dilute SAICOS Green-Ex concentrate 1:10 met water verdunnen, 
afhankelijk van de intensiteit van de groenafzetting.

» Bij hardnekkige afzetting onverdund aanbrengen.

» Met de tuinsproeier, gieter, schrobber of SAICOS Flat Brush. 
aanbrengen.

» Bij kleine oppervlakken, bijv. tuinmeubels, ca. 1 uur laten inwerken en 
afwissen, of met water afspoelen. Bij grote oppervlakken, bijv. 
straatstenen, alleen aanbrengen – naspoelen met water is niet nodig.

» Mochten er nog steeds groenafzettingen zijn, herhaal dan eenvoudig 
de hierboven beschreven procedure.

» Raadpleeg de actuele technische informatiebladen.

H20

1: 
10

1h

Aanbevolen toepassing:
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Verwijdering van groenafzettingen
van alle buitenhoutsoorten, natuurstenen terrassen en kalkzandsteen



Wood Brightener Concentrate
ontgrijst aan de natuur blootgestelde buiten-
houtsoorten  
zonder opschuren

» Grof vuil verwijderen (afvegen of wegborstelen).
» Metaal (bijv. beslag) door afplakken beschermen, planten met folie 

afdekken, kleding beschermen.
» Het te behandelen oppervlak bevochtigen.

» Concentraat 1:5 met water verdunnen, afhankelijk van mate van 
vergrijzing.

» Bij hardnekkige afzetting onverdund aanbrengen.

» Met de tuinsproeier, gieter of borstel rijkelijk aanbrengen.
» 15 – 30 minuten laten inwerken.

» Na afloop van de inwerktijd met een harde borstel of een schrobber 
en veel water afwassen. Hout intensief met water afspoelen.   

» Mochten er nog steeds vergrijsde plekken zichtbaar zijn, herhaal dan 
eenvoudig de hierboven beschreven procedure.

» Raadpleeg de actuele technische informatiebladen.

H20

1: 
5

15 – 30‘

H
2 0

Aanbevolen toepassing:

Tuinmeubels, houten ondergronden en terrassen, decoratieve bakken, houten 
roosteringen op balkons, gevels etc. van aan de natuur blootgestelde houtsoorten.

Toepassingsgebieden:
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Verwijdering van lelijke vergrijzingen
van tuinmeubels, terrassen, plantenpotten en gevels 



Cleaner for Wood-Plastic-Composite (WPC)
Reinigt snel en effectief  Terrassen  

bestaande uit combinaties  
van hout en kunststof (WPC)

Voor grondige reiniging speciaal van WPC-terrassen (combinaties van hout en kunststof ). 

Toepassingsgebieden:

» Concentraat 1:10 met water verdunnen (bijv. 0,5 liter op 5 liter water) 
en met SAICOS Floor Brush gelijkmatig over het WPC-oppervlak 
verdelen. 

» Geen plassen laten staan.

» 5 – 20 minuten laten inwerken.  
» Tijdens die periode opgedroogde plekken nabehandelen.

» Losgeweekt vuil grondig met een vochtige wisser afnemen, groeven 
evt. met borstel schoonmaken.

» 2 – 3 x met schoon water naspoelen.

H20

1: 
10

5–20‘

H
2 0

Aanbevolen toepassing:

» Mochten er nog steeds verontreinigingen zichtbaar zijn, herhaal dan 
eenvoudig de hierboven beschreven procedure.

» Raadpleeg de actuele technische informatiebladen.
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Grondige reiniging van WPC-terrassen
Vrij van bleekmiddel · speciaal voor combinaties van hout en kunststof
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» Kan ik SAICOS Bel Air Special Wood Colour op een met SAICOS House & Garden Colour 

behandeld oppervlak aanbrengen?

 Dit is niet mogelijk voordat u het oppervlak hebt opgeschuurd.

» Kan ik SAICOS House & Garden Colour op een Bel Air-oppervlak aanbrengen?

 Ja, dit is ook mogelijk zonder dat u het oppervlak hebt opgeschuurd. Reinig het 

oppervlak vóór het aanbrengen van de laag grondig. 

» Zorgt SAICOS UV Protective Wood Finish Exterior als eindlaag voor een verbeterde 

UV-bescherming van de reeds aanwezige coating?

 Ja. SAICOS UV Protective Wood Finish Exterior zorgt voor een verbeterde 

UV-bescherming. 

» Ik heb hout met veel noesten. Hoe kan ik het doorbloeden van noesten verminderen?

 In dit geval raden we SAICOS Primer White als grondlaag aan. 

» Kan ik SAICOS Bel Air Special Wood Colour als coating voor vensters en deuren 

gebruiken?

 Nee. SAICOS Bel Air Special Wood Colour is niet stootvast. Dit betekent dat de laag op 

plekken waar twee aangestreken vlakken elkaar raken, niet zonder beschadigingen kan 

worden losgemaakt. Wij raden als favorieten voor vensters en deuren onze stootvaste 

SAICOS House & Garden Colour aan.

» Waarom heeft dezelfde transparante verf op verschillende houten ondergronden een 

ander kleureffect? 

 Het kleureffect is afhankelijk van verschillende factoren: behalve houtsoort en 

-structuur is bijvoorbeeld ook de manier waarop het hout is geslepen bepalend. Wij 

raden aan een proeflaag op het originele hout aan te brengen voor een zo 

betrouwbaar mogelijke indruk van de uiteindelijke kleurtint. 

» Vergeelt witte SAICOS House & Garden Colour op lichte/donkere plaatsen, zoals in 

serres of overkappingen? 

 Nee. Doordat wij hoogwaardige pigmenten voor al onze verven gebruiken, vergelen 

deze niet.

» Hoe kan ik de zaagranden van mijn houten terras beschermen tegen water? 

 Strijk deze in met SAICOS End-Grain Sealing Wax.

» Moet ik de zaagranden van mijn houten terras vóór of na het aanbrengen van de 

coating met Holz-Spezialöl insmeren? 

 Breng om te beginnen SAICOS Special Wood Oil aan. 

 Daarna kunt u de zaagranden met SAICOS End-Grain Sealing Wax behandelen.

FAQ
U vraagt, wij geven antwoord



SAICOS COLOUR GmbH 
Carl-Zeiss-Str. 3
D-48336 Sassenberg
q +49 2583 3037-0
p +49 2583 3037-10
info@saicos.de
www.saicos.de

Ons toepassingstechnische advies vindt plaats naar beste weten en op basis van proeven.
Het is echter een vrijblijvende tip en ontslaat u niet van de plicht om ook zelf de door ons 
geleverde producten te controleren op hun geschiktheid voor het beoogde doel. Aangez-
ien wij geen geen controle kunnen uitoefenen op het gebruik en de verwerking van de 
producten, is alleen de verwerker verantwoordelijk voor het resultaat. Wanneer er een 
nieuw productoverzicht verschijnt, is het voorgaande overzicht niet langer geldig. 
Wijzigingen voorbehouden. Alle afbeeldingen van onze productkleurstalen zijn vrijbli-
jvend en wijken mogelijk af van de originele kleuren.

Zie voor meer informatie onze actuele technische informatiebladen.

Foto’s: SAICOS COLOUR GmbH/Shutterstock, Inc.
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