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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.



3310
Ultra matt
colourless

3305
Matt
colourless

3200
Satin matt
colourless

3035
High gloss
colourless

3100
White
transparent

3317
Silver Grey
transparent

3328
Teak
transparent

3381
Walnut
transparent

3385
Rosewood
transparent

3319
Black
opaque Ultra matt

3299
Effect
transparent

3333
Pure
transparent
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gemakkelijke verwerking

Voor permanent fraaie, natuurlijke en 
onderhoudsvriendelijke oppervlakken 
raden wij onze Premium Hardwax-Oil aan. 

De natuurlijke bestanddelen van deze 
hardwax olie dringen diep door in de 
houtporiën en verlenen aan het oppervlak 
een bijzondere touch.

Dank zij de zeer snelle droging beschikt u 
binnen één dag over een hoogwaardig 
oppervlak.

Premium Hardwax-Oil gecoate 
oppervlakken kunnen willekeurig worden 
gepolijst en gedeeltelijk opnieuw worden 
geolied. Compleet zonder aanzetplekken 
en op basis van natuurlijke oliën, geschikt 
voor alle houtoppervlakken.

Premium Hardwax-Oil

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

2,5 l (Artikelnr.) 500
10 l (Artikelnr.) 700
25 l (Artikelnr.) 800

Eenvoudig beter coaten
Voor permanent fraaie natuurlijke oppervlakken

DIBt-certificaat Z-157.10-4

1 l = 14 m2 (2 lagen)

3-5h

drying time anti-slipapplicationinterior

easy-care ecologically
friendlyfor wooden toys

DIN EN 71.3
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Het nieuwe Premium Hardwax-Oil System
Vier lagen, afgestemd op uw behoeften

NIEUW Toevoeging UV Protection 
(3242)
Met Toevoeging UV Protection in de SAICOS 
Hardwax-Oil wordt de natuurlijke 
kleurverandering van het hout door inwerking 
van licht verminderd. 

NIEUW Toevoeging Anti-Slip R10 
(3240)
Met Toevoeging Anti-Slip in de SAICOS Hardwax-
Oil wordt een veel gestelde eis vervuld: het kant 
en klaar gecoate oppervlak verkrijgt het 
gecertificeerde antislipeffect R10.

NIEUW Toevoeging Hardener 2K 
(3243)
Met Toevoeging Hardener 2K in de SAICOS 
Premium Hardwax-Oil droogt de hardwax olie 
ook in het bijzonder onder lastige 
omstandigheden, zoals een hoge 
luchtvochtigheid sneller. In principe zijn de 
behandelde oppervlakken eerder belastbaar en 
slijtvaster. Het toevoegingsmiddel is ook voor 
Ecoline Oil Ground Coat geschikt.

NIEUW Toevoeging Fire Protection 
(3241)
Door de Impregnation Fire Protection (9010) met 
de roller aan te brengen en daarna te voorzien 
van een toplaag met SAICOS Premium Hardwax-
Oil met Toevoeging Fire Protection wordt 
brandbeveiligingsklasse C

fl
-s1 gerealiseerd. 

Bijzonder geschikt voor publiekelijk 
toegankelijke gebouwen.

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw
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Für Ihren grünen Fußabdruck
unser innovatives und umweltfreundliches Beschichtungssystem
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Ecoline Hardwax-Oil ‘Nature’

kobaltvrij

Voor uw ecologische voetafdruk
Ons innovatieve en milieuvriendelijke coatingsysteem

1 l = 14 m2 (2 lagen)

3601Eco
Matt
colourless

3602Eco
Satin matt
colourless

Volgens de nieuwste onderzoeksresultaten 
ontwikkelde, kobaltvrije hardwax olie, 
speciaal bedoeld om met de roller op te 
brengen.

Volledige coating in slechts één dag!

application

2x

Ecoline Hardwax-Oil – zijdemat 
kleurloos

Blik Artikelnr.
0,75 l 3600Eco 300

2,5 l 3600Eco 500
10 l 3600Eco 700

Wanneer u zeer oplosmiddelarme, mooi 
uiterlijk, natuurlijk ogende en 
onderhoudsvriendelijke oppervlakken wenst, 
raden wij u onze Ecoline Hardwax-Oil aan. 

De natuurlijke bestanddelen van deze 
hardwax olie dringen diep door in de 
houtporiën en verlenen aan het oppervlak 
een bijzondere touch en een zijdemat 
uiterlijk.

Dankzij de zeer snelle droging beschikt u 
binnen één dag over een hoogwaardig 
oppervlak.

Met Ecoline Hardwax-Oil gecoate 
oppervlakken kunnen willekeurig worden 
gepolijst en gedeeltelijk opnieuw worden 
geolied. Compleet zonder aanzetplekken en 
helemaal op basis van natuurlijke oliën, 
geschikt voor alle houtoppervlakken.

oplosmiddelarm: VOC <10 %

DIBt-certificaat Z-157.10-103

1 l = 35 m2 (2 lagen)

3600Eco
Satin matt
colourless

3-5h

drying time anti-slip 

1-2x
applicationinterior

coverage

35 m2

ecological 

DIN EN 71-3

for wooden toys

interior

3-5h

drying time anti-slip 

coverage

14 m2

ecological 

DIN EN 71-3

for wooden toys

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

2,5 l (Artikelnr.) 500
10 l (Artikelnr.) 700
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Vrije keuze bij de toplaag
en dankzij hoogwaardige natuurlijke oliën een duurzaam eindresultaat 

Ecoline Oil Ground Coat

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

2,5 l (Artikelnr.) 500

Benadruk het fraaie uiterlijk van uw hout 
met zuivere, natuurlijke olie – zeer 
oplosmiddelarm. Sterk gepigmenteerd, 
voor een professionele verwerking.

De Ecoline Oil Ground Coat is speciaal voor 
houten, kurken en bamboe vloeren 
alsmede zwaar belaste 
meubeloppervlakken ontwikkeld.

Hierbij wordt een uitzonderlijk hoge 
slijtvastheid gecombineerd met een hoge 
duurzaamheid en wordt de natuurlijke 
schoonheid van het hout geaccentueerd.

Voor de toplaag raden wij aan: 
» Ecoline Hardwax-Oil of
» SAICOS Premium Hardwax-Oil of
» Ecoline MultiTopPlus Lacksystem

Ook bruikbaar met Toevoeging Hardener 2K 
(3243). 

oplosmiddelarm: VOC <10 %

variabele toplaag

DIBt-certificaat Z-157.10-103

1 l = ca. 65  m2 (1 laag)

8h

drying time coverage

65 m21-2x
applicationinterior

transparent ecological natural oils

3408Eco
Extra-White
transparent

3409Eco
White
transparent

3410Eco
Colourless
transparent

3413Eco
Birch
transparent

3417Eco
Silver Grey
transparent

3418Eco
Pear
transparent

3422Eco
Chestnut
transparent

3428Eco
Teak
transparent

3438Eco
Mahogany
transparent

3458Eco
Oak
transparent

3474Eco
Basalt Grey
transparent

3477Eco
Graphite
transparent

3479Eco
Antique Grey
transparent

3481Eco
Walnut
transparent

3485Eco
Rosewood
transparent

3490Eco
Ebony
transparent



13

Een lak voor alles - Ecoline MultiTopPlus 

De Plus voor uw perfecte vloer

Blik Artikelnr.
4,55 l (Artikelnr.) 616

De grondlak voor extreem hoge 
belastingen in de particuliere sector. 

Ook zonder grondlaag toepasbaar. 

* Het DIBt-certificaat geldt ook in 
combinatie met elk van de 7 toevoegingen.

Wij hebben ons afgevraagd hoe wij ons assortiment lakken kunnen vereenvoudigen en 
tegelijkertijd nog efficiënter kunnen maken.

De oplossing: Eén lak voor alle eisen! 
De basis vormt onze Ecoline MultiTop waaraan u heel eenvoudig een  
toevoeging kunt bijmengen.

De toepassing? Veelzijdig! 
Voeg de toevoeging aan de lak en schud deze. En de coating is al gereed voor gebruik. Of 
u nu Hardener, Anti-Slip R10 of UV Protection nodig hebt… wij bieden u de juiste 
oplossing

application transparentcoverage

9 m2

interior

anti-slip harmlessecological 

Ecoline MultiTop

9980Eco
Ultra matt
colourless

9985Eco
Matt
colourless

9990Eco
Satin matt
colourless

9995Eco
High gloss
colourless

Alle mogelijke combinaties in één oogopslag:

DIBt-certificaat Z-157.10-162*

1 l = approx 9  m2 (1 laag)

oplosmiddelarm: VOC < 10 %

Hardener  
2K

UV  
Protection Extra White "R10" Pitch Black "Slow Down" Pure

MultiTop       

Hardener 2K     

UV Protection    

Extra White   

"R10"    

"Slow Down"     

Pitch Black   

Pure   
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Het Ecoline MultiTopPlus System
7 uitbreidingen voor oneindig veel varianten

Hardener 2K (9908Eco)
Met de Hardener 2K in de Ecoline MultiTop droogt de lak in het 
bijzonder onder lastige omstandigheden zoals een hoge 
luchtvochtigheid sneller. 
In principe zijn de behandelde oppervlakken eerder belastbaar en 
slijtvaster.  

UV Protection (9914Eco)
Beperkt duidelijk de natuurlijke verkleuring van het hout. 

Extra White (9915Eco)
Voor een extra witte vloer adviseren wij dit product met  
Ecoline Oil Ground Coat 3408Eco te combineren.

Slip Resistant ’R10’ (9916Eco)
Met Slip Resistant Toevoeging in de Ecoline MultiTop wordt een vaak 

gestelde eis aan publiekelijk toegankelijke gebouwen vervuld. 
Bijzonder geschikt voor speciale oppervlakken, zoals traptreden, 

verhogingen of in publiekelijk toegankelijke gebouwen zoals 
bejaardentehuizen.

Delayer ’Slow Down’ (9919Eco)
Verlengt de verwerkbaarheid van de lak. 
Met name geschikt voor kritische bouwlocaties met een hoge 
temperatuur en een lage luchtvochtigheid.

NIEUW Pitch Black (9918Eco)
Er wordt een zwart oppervlak met een uitzonderlijk effect tot stand 

gebracht, waarbij nog steeds de structuur en de legwijze van het hout 
zichtbaar is. 

NIEUW Pure (9933Eco)
Om een perfect beschermd houtoppervlak te creëren, dat er uitziet als 
was het onbehandeld.

De toevoegingen ’Speed Up’ (9909Eco) en Effect ’Silver’ (9917Eco) zijn 
mog steeds op aanvraag leverbaar.

Nieuw

Nieuw
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‚Fair Play‘ voor uw sportvloeren
met onze Premium sportcoating voor maximale belastingen

Blik Artikelnr.
5 l (Artikelnr.)

De speciale afdekking, met name 
ontwikkeld voor sportvloeren (houten 
vloeren en bamboevloeren) en extreem 
belaste meubeloppervlakken – voor een 
optimale bestendigheid. 

Ecoline Future 2 K Premium Sport 
Wordt als set, bestaande uit lak en 
verharder, geleverd. De laatste wordt 
plaatsbesparend in de verpakking geklikt 
en hoeft er alleen nog in te worden 
geschud.

Conform DIN 18032-2:2001-04.

Ecoline Future 2 K Premium Sport –  
Incl. verharder

DIBt-certificaat Z-157.10-161

oplosmiddelarm: VOC < 5 %

1 l = ca. 9 m2 (1 laag)

9970Eco
Satin matt
colourless

9975Eco
Matt
colourless

easy-care anti-slip application

2-3x
interior

3-5h

drying time ecological 



DIBt-certificaat Z-157.10-162

oplosmiddelarm: VOC < 5 %
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Speciale oplossingen
Speciale producten ter completering van ons laksysteem

Blik Artikelnr.
5 l 9912Eco 610

De speciale grondlaag om met de roller aan 
te brengen, met een extreem korte 
droogtijd, kan na 1 uur worden overgelakt. 

Film-vormend, geschikt voor alle Europese 
houtsoorten.

Ecoline Ground Coat ‘Speed’ - 
colourless

Blik Artikelnr.
5 l 9913Eco 610

De oplosmiddelarme grondlaag voor alle 
SAICOS lakken. Ecoline Future Universal 
Ground Coat is speciaal voor houten, kurken 
en bamboevloeren ontwikkeld.

Deze dicht houtsubstanties bij exotische 
houtsoorten uitstekend af en voorkomt 
kantverlijming. Bovendien wordt vlekvor-
mige verkleuring van het oppervlak door 
de reeds genoemde houtsubstanties 
(zogenaamd doorbloeden) voorkomen en 
wordt de volgende coating beschermd 
tegen verkleuring, blaarvorming en een 
verminderde hechting.

De waterhoudende grondlaag op basis van 
natuurlijke oliën is eenvoudig te verwerken 
en heeft een zeer hoog rendement.

Voor de toplaag raden wij aan:
» Ecoline MultiTopPlus lacquer system of
» Ecoline Future 2 K Premium Sport

Ecoline Future Universal  
Ground Coat – colourless

DIBt-certificaat Z-157.10-162

1 l = ca. 15 m2

ecological coverage

15 m2

applicationinterior

oplosmiddelarm: VOC < 10 %

1 l = ca. 15 m2

60‘

drying time

ecological coverage

15 m2

applicationinterior

3-4h

drying time
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Speciale oplossingen
Speciale producten ter completering van ons laksysteem

Blik Artikelnr.
5 l 0970 002Eco

Ecoline Crack-Filler op waterbasis voor het 
eenvoudige maken van voegenkit uit 
schuurstof. 

Het middel kenmerkt zich doordat het 
bijzonder snel droogt en uitstekend kan 
worden geschuurd.

Geschikt voor alle SAICOS-vloergrondlagen 
en vloercoatings, alsmede voor alle 
normale houtsoorten die droog en 
onbehandeld zijn

Benodigde hoeveelheid: 80 - 100 g/m2.  

Ecoline Crack-Filler - colourless

oplosmiddelarm: VOC < 5 %

1 l = ca. 13 m2

transparent coverage

13 m2

applicationinterior

30‘

drying time
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Ons alternatief voor biocide houtbescherming
In het bijzonder aanbevolen voor hout in vochtige ruimten 

Blik Artikelnr.
0,75 l 9000 300

2,5 l 9000 500
10 l 9000 700
25 l 9000 800

SAICOS Wood Impregnation biocide-free 
werkt compleet zonder organische 
biociden en kan daarom zonder enig 
bezwaar worden gebruikt. 

Biedt op natuurlijke wijze preventieve 
bescherming tegen vochtschade. Dringt 
diep in het hout door en houdt dit elastisch. 
Het ademend vermogen blijft behouden – 
vocht kan daardoor ontsnappen. 

In het bijzonder aanbevolen voor de 
behandeling van houtsoorten die gevoelig 
zijn voor blauwschimmel in vochtige 
ruimten, zoals badkamers of keukens. Het 
alternatief voor biocide- of schimmelweren-
de houtbeschermingsmiddelen.  

Dit is geen afwerklaag: de eindlaag moet 
binnen 1 week worden aangebracht. Wij 
raden in dit geval SAICOS Color Wax of 
SAICOS Premium Hardwax-Oil aan.

Wood Impregnation biocide-free – 
Satin matt colourless

natural oils ecologically
friendlyapplication

bescherming tegen vocht

1 l = ca. 8 m2

interior

9000
Satin matt
colourless
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Speciale behandeling voor exotische houtsoorten 
met onze bijzonder diep in de poriën dringende grondolie

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

2,5 l (Artikelnr.) 500
10 l (Artikelnr.) 700
25 l (Artikelnr.) 800

SAICOS Ground Oil Extra Thin is een 
bijzonder dun en diep in de poriën 
dringende, speciale grondlaag met open 
textuur, die wij als eerste coating voor 
exotische houtsoorten en hardhout 
aanbevelen. 

Met SAICOS Ground Oil Extra Thin en SAICOS 
Premium Hardwax-Oil behandelde vloeren 
worden vuil- en waterafstotend en 
uitermate bestendig. De grondlaag met 
open textuur is bestand tegen vocht. 

Voor de toplaag raden wij aan:» 
SAICOS Premium Hardwax-Oil

Ground Oil Extra Thin

natural oilsapplicationinterior

3001
Colourless

3008
Black
transparent

DIBt-certificaat Z-157.10-4

1 l = 17 m2 (1 laag)

speciaal voor exotische houtsoorten 



DIBt-certificaat Z-157.10-4

1 l = ca. 21 m2 (1 laag)*

De in de SAICOS Color Wax gebruikte 
natuurlijke oliën dringen bijzonder diep in 
het hout en houden het elastisch. 
Natuurlijke wassoorten beschermen het 
oppervlak en maken het zeer duurzaam en 
onderhoudsvriendelijk. In het bijzonder 
aanbevolen voor kinderspeelgoed en alle 
willekeurige houten voorwerpen. 

Ideaal voor het restaureren van oude 
meubels: geeft oppervlakken een tweede 
leven en maakt ze duurzaam en 
onderhoudsvriendelijk. 

SAICOS Color Wax is ideaal voor het creëren 
van kleurrijke wandoppervlakken van hout, 
bamboe en kurk. Op zwaar belaste 
houtoppervlakken raden wij als eindlaag 
het volgende product aan: SAICOS Premium 
Hardwax-Oil.

Color Wax

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

2,5 l (Artikelnr.) 500

coverage

21 m2
8h

drying timeapplicationinterior

easy-care ecologically
friendlyfor wooden toys

DIN EN 71.3
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Een tweede leven voor geliefde meubels
en kleurrijke accenten voor wandoppervlakken en vloeren  

3009
White
transparent

3010
Colourless
transparent

3013
Birch 
transparent

3017
Silver Grey 
transparent

3018
Pear 
transparent

3021
Pine 
transparent

3022
Chestnut
transparent

3023
Beech 
transparent

3028
Teak 
transparent

3032
Cherry 
transparent

3038
Mahogany 
transparent

3058
Oak 
transparent

3081
Walnut 
transparent

3085
Rosewood 
transparent

3090
Ebony 
transparent

4009
White 
opaque

4019
Black 
opaque

*Wit en zwart dekkend:
1 L = ca. 12 m2 (2 lagen)

vochtregulerend
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Binnenlakken
met dat bijzondere „extra‘s“

UV Protective Wood Finish Interior

Clear Wax – colourless

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

2,5 l (Artikelnr.) 501

Blik Artikelnr.
0,75 l 3002 300

2,5 l 3002 500
10 l 3002 700
25 l 3002 800

Transparante houtcoating voor alle 
binnenhoutsoorten die er ‚onbehandeld‘ 
uitziet maar toch voortreffelijke bescher-
ming geven tegen vergeling. Geeft een vuil 
werend oppervlak.

Kan alleen met dezelfde coating of met 
SAICOS Bel Air Special Wood Colour worden 
overschilderd. 

SAICOS Clear Wax is een bijzonder lichte en 
diep binnendringende speciale coating met 
open textuur. Bijzonder geschikt voor de 
behandeling van hardhoutsoorten alsmede 
hout in vochtige ruimten.

De met SAICOS Clear Wax behandelde 
binnenhoutsoorten en meubels worden 
vuil- en waterafstotend en uitermate 
bestendig.

SAICOS Clear Wax-oppervlakken kunnen 
eenvoudig worden gereinigd, 
onderhouden en gerenoveerd.

vertraagt vergeling

1 l = ca. 9 m2 (2 lagen)

vochtregulerend

1 l = ca. 17  m2 (1 laag)

3-4h

drying time

application

coverage

9 m2

8h

drying time

application

application

interior

interior

easy-care 

ecologically
friendly

ecologically
friendlyUV protection

7701
Colourless

7704
White
transparent

3002
Colourless
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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



23

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



Onderhoudsaanwijzing
gelakte houten vloeren

Onderhoudsaanwijzing
geoliede houten vloeren

24



herstellend onderhoud

1 l = ca. 100 m2
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Reiniging, onderhoud & toebehoren
Goed onderhoud in een handomdraai

SAICOS Wax Care, het vloeibare 
houtreinigings- en onderhoudsmiddel op 
natuurlijke basis. 

Speciaal geschikt voor houten en kurken 
vloeren met een geolied oppervlak, 
alsmede voor meubels (werk- en 
tafelbladen) en andere houten 
oppervlakken.

Voor het verfrissen en onderhouden van 
zwaar belaste houten en kurken 
oppervlakken. Verwijdert zonder 
hardnekkige vlekken, waterranden, sporen 
van rubberen zolen etc. 

Een regelmatig onderhoud beschermt het 
oppervlak, herstelt en verfrist.

Blik Artikelnr.
1 l (Artikelnr.) 404

10 l (Artikelnr.) 715

Wax Care – 
voor geoliede oppervlakken

Wax Care – colourless 
voor geoliede oppervlakken

8116
Colourless

Voor moeiteloos onderhoud en opfrissen 
van alle geoliede houten 
binnenoppervlakken.

coverage

100 m2

stain-resistantapplicationinterior

anti-slip ecologically
friendly

8100
Colourless

8111
White 
transparent

coverage

100 m2

stain-resistantapplicationinterior

anti-slip ecologically
friendlyfor wooden toys

DIN EN 71.3

for wooden toys

DIN EN 71.3

Blik Artikelnr.
0,3 L 8100 180

Showdoos (20 flessen)
0,3 l 8116
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Reiniging, onderhoud & toebehoren
Goed onderhoud in een handomdraai 

Product Artikelnr.
2 stuks 0950 000

Polishing Pads (2 stuks)

Waterafstotend

0,3 l = ca. 7  m2 (1 laag)

application

4-6h

drying timenatural oilsinterior

coverage

4-7 m2

ecologically
friendlyeasy-care 

Blik Artikelnr.
0,3 l 3311 180

Counter box with 20 cans
0,3 l 3399

SAICOS Furniture Oil is speciaal ontwikkeld 
voor het behandelen van meubeloppervlak-
ken, tafel- en keukenwerkbladen, deuren en 
andere houten voorwerpen (bijv. houten 
speelgoed) in huis. Dit middel kan zeer 
eenvoudig worden opgebracht, is extreem 
bestendig, water- en vuilafstotend. 

SAICOS Furniture Oil bindt zich permanent 
met hout – daarom hoeft er bij renovaties 
ook geen materiaal te worden afgeschuurd. 
Hierdoor wordt de natuurlijke schoonheid 
zelfs na jarenlang gebruik behouden. 

3311
Colourless

Furniture Oil – colourless



Oplosmiddelvrij

1 l = ca. 700 m2
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Intensieve reiniging & onderhoud
Oplossmiddelvrij, voor alle oppervlakken

Voor een oplosmiddelvrije, vochtige 
reiniging van alle houten en kurken vloeren 
en alle andere afwisbare vloeren.

Het bestaat uit plantaardige zeep en 
natuurlijke verzorgende toevoegingen en 
zorgt voor een veilige en grondige 
reiniging, zonder dat het strepen achterlaat. 

Ecoline Wash Care biedt bescherming tegen 
nieuwe verontreinigingen en is bijzonder 
zacht voor de huid. 

Ideaal voor laminaatvloeren.

Blik Artikelnr.
1 l 8101Eco 409
5 l 8101Eco 610

10 l 8101Eco 710

Ecoline Wash Care Concentrate
voor alle oppervlakken

coverage

700 m2

anti-slip dirt-repellentinterior

easy-care ecological 



Product Artikelnr.
Telescoopsteel en 

twee doekjes 8108Eco

Reservedoekjes
2 stuks 8188Eco 

Maintenance-Set

3-delige complete set

Teleskop-Stiel mit 2 Spezialtüchern geeignet für alle SAICOS Pflegeprodukte.28

Intensieve reiniging & onderhoud
Oplossmiddelvrij, voor alle oppervlakken

Blik Artikelnr.
1 l 8125Eco 409
5 l 8125Eco 610

10 l 8125Eco 710
Spray (gebruiksklaar)

1 l 8126Eco 417

Voordat u lelijk geworden oppervlakken 
helemaal moet opschuren: 
Ecoline Magic Cleaner – de perfecte, 
oplosmiddelvrije oplossing! 

Geschikt voor een intensieve reiniging van 
alle houten oppervlakken en alle andere 
oppervlakken, zoals pvc, linoleum en tegels. 
Verwijdert nicotineafzettingen, vet en 
vuillagen, bijv. in de badkamer en de 
keuken. 
Geschikt voor reinigingsmachines.

1 liter is voldoende voor ca. 10 liter water.

Ecoline Magic Cleaner 
voor alle oppervlakken

Oplosmiddelvrij
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Opfrissing & reiniging
Bijzonder milieuvriendelijk, voor gelakte en geoliede oppervlakken

Blik Artikelnr.
1 l (Artikelnr.) 409

10 l (Artikelnr.) 710
Spray (gebruiksklaar)

1 l (Artikelnr.) 417

Ecoline Wax Care, het vloeibare en oplos-
middelvrije houtreinigings- en onder-
houdsmiddel op natuurlijke basis.
 
Speciaal geschikt voor houten en kurken 
vloeren met een geolied oppervlak, 
alsmede voor meubels (werk- en tafelbla-
den) en andere houten oppervlakken.

Voor het verfrissen en onderhouden van 
zwaar belaste houten en kurken oppervlak-
ken. Verwijdert zonder hardnekkige 
vlekken, waterranden, sporen van rubberen 
zolen etc. 
Een regelmatig onderhoud beschermt het 
oppervlak, herstelt en verfrist.

Ecoline Wax Care –
voor geoliede oppervlakken

Blik Artikelnr.
1 l 8106Eco 409
5 l 8106Eco 610

10 l 8106Eco 710

Oplosmiddelarm en milieuvriendelijke  
concentraat voor onderhoud en herstel van 
gelakte hout- en bamboe-oppervlakken.

Het behoudt het fraaie, heldere uiterlijk van 
afgedichte oppervlakken, herstelt en 
verfrist. Het aldus behandelde oppervlak 
wordt vuilwerend en uitermate bestendig. 

Ecoline Refresher – 
voor gelakte oppervlakken

Concentrate / Spray
8119Eco / 8129Eco
Colourless

8111Eco / 8134Eco 
White 
transparent

oplosmiddelvrij

concentrate & spray

dirt-repellent anti-slip coverage

200 m2

interior

harmless ecological 

DIN EN 71-3

for wooden toys

1 l = ca. 200 m2

1 liter op 10 liter water

oplosmiddelarm: VOC < 5 %
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Product Artikelnr.
Set 8310Eco

Product Artikelnr.
Set 8311Eco

Floor Care Set – 
voor geoliede oppervlakken

Floor Clean & Care Set – 
voor geoliede oppervlakken

oplosmiddelvrij

complete set, inclusief doekjes

oplosmiddelvrij

complete set, inclusief doekjes

Wij hebben alles wat u voor het onderhoud 
van uw houten vloer nodig hebt in één 
handige set verpakt:

1. Reiniging:
Ecoline Wash Care
Voor een oplosmiddelvrije, vochtige 
reiniging van alle houten en kurken vloeren 
en alle andere afwisbare vloeren.1 liter 
concentraat

2. Onderhoud en bescherming:
Ecoline Wax Care 
Voor het verfrissen en onderhouden van 
zwaar belaste houten en kurken 
oppervlakken.1 liter kleurloos

Praktische toebehoren:
Opbrengdoekjes
Gebruiksaanwijzing

Wij hebben alles wat u voor reiniging en 
onderhoud van uw houten vloer nodig 
hebt in één handige set verpakt:

1. Reiniging:
Ecoline Magic Cleaner
Geschikt voor een intensieve reiniging van 
alle houten oppervlakken en alle andere 
oppervlakken.1 liter concentraat

2. Onderhoud en bescherming:
Ecoline Wax Care
Voor het verfrissen en onderhouden van 
zwaar belaste houten en kurken 
oppervlakken.1 liter kleurloos

Praktische toebehoren:
Opbrengdoekjes
Gebruiksaanwijzing

Onderhouds-pakket voor geoliede oppervlakken 
Reiniging of reiniging & onderhoud – de keus is aan u



Gebruiksaanwijzing
31



Wash Care Concentrate
Verwijdert normale verontreinigingen 
op alle afwisbare ondegronden 
veilig en grondig

Regelmatige
vochtige reiniging

Voor alle houten en kurken vloeren met een was/geolied oppervlak, alle andere afwisbare 
vloeren, zoals pvc, linoleum, keramiek, tegels … 
Ideaal voor laminaatvloeren. Ook voor meubels en alle andere binnen houtsoorten met een 
was/geolied of gelakt oppervlak. 

Toepassingsgebieden:

» Concentraat met water verdunnen  
(3 dopjes op ca. 5 liter water).

» Wring het wisdoekje zorgvuldig uit om klamvocht te reinigen.

» Indien nodig droog nawissen.
» Voor het verwijderen van bijzonder hardnekkig vlekken alsmede voor 

het regelmatig opfrissen en onderhouden van geoliede houten en 
kurken vloeren, meubels en binnenhout raden wij onze 
onderhoudswas aan.

H20

3x

Aanbevolen toepassing:

» Zwaarbelast geoliede vloeren kunnen ook met behulp van 
hardwaxolie worden gerenoveerd. 

» Raadpleeg de actuele technische informatiebladen.

32

Reiniging & onderhoud
van geoliede houten oppervlakken
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Reiniging & onderhoud
van geoliede houten oppervlakken

Wax Care
Verwijdert hardnekkige vlekken, 

herstelt en onderhoudt zwaar belaste 
houten en kurken oppervlakken 

Speciaal geschikt voor houten en kurken vloeren met een gewassen/geolied oppervlak, als-
mede voor meubels (werk- en tafelbladen) en andere houten oppervlakken.

Toepassingsgebieden:

» Vóór gebruik goed schudden. 
» Het te behandelen oppervlak met Ecoline Wash Care reinigen 

(aanbevolen toepassing zie pagina 32).

» De hoeveelheid van een dopje (voor ca. 1 - 2  m2) op het oppervlak 
aanbrengen en met een doekje gelijkmatig inwrijven.

» Laten drogen.
» Er ontstaan geen zichtbare aanzetplekken op onbehandelde 

oppervlakken.

Aanbevolen toepassing:

Opfrissen 
en onderhouden

» Raadpleeg onze actuele technische informatiebladen.  

Ook leverbaar als kant-en-klare spray.



Magic Cleaner Concentrate
Reinigt snel en intensief 
alle sterk verontreinigde, lelijk geworden 
oppervlakken
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Reiniging & onderhoud
van geoliede houten oppervlakken

Intensieve reiniging van houten en kurkoppervlakken met een was, geolied of gelakt 
oppervlak. Ook voor alle andere oppervlakken, zoals pvc, linoleum, keramiek, tegels, 
natuursteen…
Eenvoudige verwijdering van nicotine, vet- en vuillagen in de badkamer en de keuken. 

Toepassingsgebieden:

» Concentraat 1:10 met water verdunnen (bijv. 0,5 liter op 5 liter water)
» Met behulp van een doordrenkte Ecoline Maintenance-Set, wisdoekje 

of dweil de oplossing gelijkmatig over de vloer verdelen. 
» Niet over het oppervlak gieten en geen plassen laten staan.

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

» Opgelost vuil met klamvochtige Ecoline Maintenance-Set,  
wisdoekje of een dweil afnemen. 

» 2 – 3 x met schoon water klamvochtig schoonwissen. 
Droog nawissen.

» De toepassing kan indien nodig worden herhaald. 

H20

1: 
10

5–20‘

H
2 0

Aanbevolen toepassing:

» Niet toepassen op onbehandelde houten/kurken  
oppervlakken, omdat een latere coating daardoor  
kan worden bemoeilijkt.

» Raadpleeg de actuele technische informatiebladen. 

Ook leverbaar als kant-en-klare spray.

Intensieve reiniging
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Reiniging & onderhoud
van geoliede houten oppervlakken

Premium Hardwax-Oil
Herstelt de oorspronkelijke eigenschappen 

van het geoliede houtoppervlak 

Alle soorten houten vloeren voor binnengebruik: Parket, massief houten vloeren, parket-
vloeren , fineerparketvloer… Alle soorten kurken vloeren: Kurkparket, kurktegels …
Ook voor andere zwaar belaste houten oppervlakken: Keukenwerkbladen, tafelbladen, 
meubels en andere binnenhoutsoorten – ook voor kinderspeelgoed en andere houten 
voorwerpen. Ideaal voor gebruik in badkamers en keukens.

Toepassingsgebieden:

» Het te behandelen oppervlak met Ecoline Magic Cleaner reinigen 
(Aanbevolen gebruik zie pag. 34).

» Het oppervlak moet droog en schoon zijn.
» Indien nodig met een groene pad opschuren (of slijpnet). .
» Slijpstof met een droge doek en een stofzuiger grondig verwijderen.

» Goed doorroeren – niet verdunnen.
» Met een witte pad of een doek 1 – 2 x gelijkmatig en dun 

aanbrengen.

Aanbevolen toepassing:

» Tijdens en na verwerking voor geopende ramen zorgen om een 
goede luchtcirculatie te bereiken. Oxidatieve droging – daarom 
zorgen voor een goede ventilatie.

» Raadpleeg de actuele technische informatiebladen.

Reparatie & renovatie
van de coating
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Reiniging & onderhoud
van gelakte houten oppervlakken

Wash Care Concentrate
Verwijdert normale verontreinigingen 
op alle afwisbare ondegronden 
veilig en grondig

Regelmatige
vochtige reiniging

Voor alle houten en kurken vloeren met een was/geolied oppervlak, alle andere
afwisbare vloeren, zoals pvc, linoleum, keramiek, tegels …
Ideaal voor laminaatvloeren. Ook voor meubels en alle andere binnen houtsoorten
met een was/geolied of gelakt oppervlak.

Toepassingsgebieden:

» Concentraat met water verdunnen 
 (3 dopjes op ca. 5 liter water).

» Wring het wisdoekje zorgvuldig uit om klamvocht te reinigen.

» Indien nodig droog nawissen. 
» Voor het verwijderen van bijzonder hardnekkig vlekken alsmede  

voor het regelmatig opfrissen en onderhouden van geoliede houten 
en kurken vloeren, meubels en binnenhout raden wij onze 
onderhoudswas aan.

H20

3x

Aanbevolen toepassing:

» Zwaarbelast geoliede vloeren kunnen ook met behulp van 
hardwaxolie worden gerenoveerd. 

» Raadpleeg de actuele technische informatiebladen.  
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Reiniging & onderhoud
van gelakte houten oppervlakken

Refresher Concentrate
Verzorgt en herstelt 

met SAICOS afgedichte oppervlakken 

Speciaal voor Ecoline-afgedichte vloeroppervlakken van hout en bamboe. Ook voor meu-
bels en ander binnenhout geschikt (voor gelakte oppervlakken). 

Toepassingsgebieden:

» Het vervuilde oppervlak met Ecoline Wash Care reinigen (aanbevolen 
toepassing zie pagina 36).

» Ecoline Refresher Concentrate in een verhouding 1:10 met water  
vermengen (bijv. 0,5 liter Ecoline Auffrischer op 5 liter water)

» Met een wisser gelijkmatig en klamvochtig over het oppervlak 
verdelen.

H20

1: 
10

Aanbevolen toepassing:

» Laten drogen.
» Raadpleeg de actuele technische informatiebladen. 

Opfrissen 
en onderhouden
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Reiniging & onderhoud
van gelakte houten oppervlakken

Magic Cleaner Concentrate
Reinigt snel en intensief 
alle sterk verontreinigde, lelijk geworden 
oppervlakken

Intensieve reiniging van houten en kurkoppervlakken met gewassen, geolied of gelakt 
oppervlak. Ook voor alle andere oppervlakken, zoals pvc, linoleum, keramiek, tegels, 
natuursteen…
Eenvoudige verwijdering van nicotine, vet- en vuillagen in de badkamer en de keuken.

Toepassingsgebieden:

» Concentraat 1:10 met water verdunnen (bijv. 0,5 liter op 5 liter water)
» Met behulp van een doordrenkte Ecoline Maintenance-Set, wisdoekje 

of lap de oplossing gelijkmatig over de vloer verdelen.
» Niet over het oppervlak gieten en geen plassen laten staan.

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

» Opgelost vuil met klamvochtige Ecoline Maintenance-Set,  
wisdoekje of een lap afnemen.

» 2 – 3 x met schoon water klamvochtig schoonwissen. 
Droog nawissen.

» De toepassing kan indien nodig worden herhaald. 

H20

1: 
10

5–20‘

H
2 0

Aanbevolen toepassing:

» Niet toepassen op onbehandelde houten/kurken  
oppervlakken, omdat een latere coating daardoor  
kan worden bemoeilijkt.

» Raadpleeg de actuele technische informatiebladen. 

Ook leverbaar als kant-en-klare spray.

Intensieve reiniging
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Reiniging & onderhoud
van laminaat, vinyl en designvloeren

Wash Care Concentrate
Verwijdert normale verontreinigingen 

op alle afwisbare ondegronden 
veilig en grondig

Regelmatige
vochtige reiniging

Voor alle houten en kurken vloeren met een was/geolied oppervlak, alle andere
afwisbare vloeren, zoals pvc, linoleum, keramiek, tegels …
Ideaal voor laminaatvloeren. Ook voor meubels en alle andere binnen houtsoorten
met een was/geolied of gelakt oppervlak.

Toepassingsgebieden:

» Concentraat met water verdunnen 
 (3 dopjes op ca. 5 liter water).

» Wring het wisdoekje zorgvuldig uit om klamvocht te reinigen.

» Indien nodig droog nawissen. 
» Voor het verwijderen van bijzonder hardnekkig vlekken alsmede  

voor het regelmatig opfrissen en onderhouden van geoliede houten 
en kurken vloeren, meubels en binnenhout raden wij onze 
onderhoudswas aan.

H20

3x

Aanbevolen toepassing:

» Zwaarbelast geoliede vloeren kunnen ook met behulp van 
hardwaxolie worden gerenoveerd. 

» Raadpleeg de actuele technische informatiebladen.  
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Reiniging & onderhoud
van laminaat, vinyl en designvloeren

Magic Cleaner Concentrate
Reinigt snel en intensief 
alle sterk verontreinigde, lelijk geworden 
oppervlakken

Intensieve reiniging van houten en kurkoppervlakken met gewassen, geolied of gelakt 
oppervlak. Ook voor alle andere oppervlakken, zoals pvc, linoleum, keramiek, tegels, 
natuursteen…
Eenvoudige verwijdering van nicotine, vet- en vuillagen in de badkamer en de keuken.

Toepassingsgebieden:

» Concentraat 1:10 met water verdunnen (bijv. 0,5 liter op 5 liter water)
» Met behulp van een doordrenkte Ecoline Maintenance-Set, wisdoekje 

of lap de oplossing gelijkmatig over de vloer verdelen.
» Niet over het oppervlak gieten en geen plassen laten staan.

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

» Opgelost vuil met klamvochtige Ecoline Maintenance-Set,  
wisdoekje of een lap afnemen.

» 2 – 3 x met schoon water klamvochtig schoonwissen. 
Droog nawissen.

» De toepassing kan indien nodig worden herhaald. 

H20

1: 
10

5–20‘

H
2 0

Aanbevolen toepassing:

» Raadpleeg de actuele technische informatiebladen. 

Ook leverbaar als kant-en-klare spray.

Intensieve reiniging
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Alle onderhoudsproducten in één oogopslag
Voor elke vloer de juiste oplossingt

Ecoline  
Wash Care

Ecoline  
Wax Care

Ecoline 
Magic 

Cleaner

Ecoline 
Hardwax-Oil

Ecoline 
Refresher Wax Care Premium 

Hardwax-Oil

Oplosmiddelvrij/
oplosmiddelarm

Coating Alle Olie Alle Olie Lak Olie Olie

Vloeren van hout 
en bamboe       

Tafel- en 
werkbladen       

Meubels       

Plafond- en 
wandbekledingen    

Kinderspeeltoe-
stellen    

Laminaat, pvc, 
overige  

Mengverhouding 
met water/
hoeveelheid op te 
brengen product

3 dopjes 
op 5 L

1 dopje  
voor  

ca. 2 m2

1 : 10 - 0,5 l  
met 5 l

1 dopje  
voor  

ca. 1-2 m2

-

Verkrijgbare 
blikformaten

1 l
5 l

10 l

1 l
10 l

1 l
5 l

10 l

0,75 l
2,5 l

1 l
5 l

10 l

0,3 l
1 l

10 l

0,75 l
2,5 l
10 l
25 l

Producttype Concentraat
Kant-en-klare 
onderhouds-
was en -spray

Concentraat
& Spray

Kant-en-klare 
olie Concentraat Kant-en-klare 

Wax Care 
Kant-en-klare 

olie

Gebruiksinterval 
in de particuliere 
sector

maandelijks 
(of naar 

behoefte)

2x per jaar 
(of naar 

behoefte)

jaarlijks 
(of naar 

behoefte)

naar 
behoefte

2x per jaar 
(of naar 

behoefte)

2x per jaar 
(of naar 

behoefte)

naar 
behoefte

Gebruiksinterval 
in publiekelijk 
toegankelijke 
gebouwen

wekelijks  
(of naar 

behoefte)

maandelijks 
(of naar 

behoefte)

2x per jaar 
(of naar 

behoefte)

naar 
behoefte

maandelijks 
(of naar 

behoefte)

maandelijks 
(of naar 

behoefte)

naar 
behoefte

Opbrengen met

Spreidend 
vermogen 
(m2 per liter)

ca.  
700 m2

ca.  
200 m2

1 liter is 
voldoende
voor ca. 10 
liter water

ca. 65 m2

(1 laag)

1 liter is 
voldoende
voor ca. 10 
liter water

ca.  
100 m2

ca. 65 m2

(1 laag)

low-solventsolvent-fre
e low-solventsolvent-fre

e solvent-fre
e
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FAQ
U vraagt, wij geven antwoord

» 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 geschuurd is bepalend. Wij raden aan een 

proeflaag op het originele hout aan te brengen voor een zo betrouwbaar mogelijke 

indruk van de uiteindelijke kleurtint. 

» Ik heb een vloer met velling en wil deze met Ecoline Oil Ground Coat coaten. 

 Hoe ga ik te werk?

 De afschuiningen met SAICOS Floor Brush instrijken en met een met een witte pad na 

wrijven.

» De gekleurde Ecoline Oil Ground Coat is te licht uitgevallen. Hoe maak ik deze donkerder?

 Ecoline Oil Ground Coat kan na afloop van de droogtijd een tweede keer worden opge-

bracht.

» De gekleurde Ecoline Oil Ground Coat is te donker uitgevallen. Hoe maak ik deze lichter? 

 Direct erna en zonder droogtijd de vloer met SAICOS Premium Hardwax-Oil en katoenen 

doeken schoonwrijven. 

» Kan ik de glansgraad van de toplaag veranderen door deze te polijsten of iets dergelijks?

 Nee, dit is niet mogelijk. Wij bieden hiervoor vier verschillende glansgraden van onze 

SAICOS Premium Hardwax-Oils aan.

» Ik heb een houten vloer in de badkamer/keuken. Waar moet ik op letten? 

 Deze vloer wordt net als een normale vloer gecoat. Alleen het onderhoud valt mogelijk 

intensiever uit.

» De vloer vertoont loopsporen. Hoe behandel ik deze? 

 Een dergelijk oppervlak moet met SAICOS Wax Care / Ecoline Wax Care worden behandeld.

» Kan ik mijn vloer ook voor een deel renoveren? 

 Ja. Eenvoudig de te renoveren plek opschuren en coaten met SAICOS Premium Hardwax-

Oil. Raadpleeg hiervoor het technische informatieblad.

» Waarop moet ik bij vloerverwarming letten?

 De vloerverwarming moet (2 – 3 dagen) vóór het coaten worden uitgeschakeld. 

 Deze mag pas acht uur na het aanbrengen van de toplaag weer worden ingeschakeld.

» Is de Ecoline Oil Ground Coat een complete laag? 

 Nee. De Ecoline Oil Ground Coat dient na afloop van de droogtijd altijd van een eindlaag 

te worden voorzien. Hierbij kunt u kiezen tussen Hardwax olie en het Ecoline MultiTop 

Lacquer System.

 

» Wat gebeurt er wanneer ik bij het coaten te weinig materiaal heb opgebracht? 

 De vloer wordt vlekkerig. Breng een nieuwe coating aan.
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» Kan ik kleurtinten onderling combineren?

 Ja. De kleuren van producten uit dezelfde serie kunnen onderling worden gemengd.  

(Producten uit verschillende series mogen niet met elkaar worden gemengd!)

» De van een grondkleur voorziene vloer is na het aanbrengen van de hardwax-olie vlekkerig 

geworden. Wat is gebeurd en wat moet ik nu doen?

 De droogtijd van de grondlaag is niet aangehouden. De laag moet worden opgeschuurd en 

er moet opnieuw een coating worden aangebracht.

» De vloer is na het aanbrengen van de toplaag te donker uitgevallen. Hoe maak ik de vloer bij 

een reeds uitgeharde coating lichter?   

 De vloer moet compleet worden afgeschuurd en er moet een nieuwe coating worden aange-

bracht.

» Hoe kan ik oude, geoliede oppervlakken renoveren?  

 Deze met Ecoline Magic Cleaner reinigen en met water nawissen. Na een droogtijd van vier 

uur het complete oppervlak 1x van SAICOS Premium Hardwax-Oil / Ecoline Hardwax-Oil 

voorzien. 

» Het Hardwax-Oil-oppervlak is na de opgegeven droogtijd nog niet droog. Wat moet ik doen? 

 De Hardwax-Oil zal in elk geval compleet uitharden. Zorg voor voldoende ventilatie: Zet alle 

ramen & deuren open. Indien nodig kan er een ventilator in de deuringang worden geplaatst.

» Na het opbrengen van de SAICOS Premium Hardwax-Oil zijn er sporen van de roller achterge-

bleven. Wat moet ik doen? 

 In dat geval moet de vloer na een complete uitharding worden opgeschuurd en opnieuw van 

een coating worden voorzien.

FAQ
U vraagt, wij geven antwoord
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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.

Onderhoudsaanwijzing voor afgedichte parket- en houtvloeren conform DIN 18356. Voor 
een gezond binnenklimaat en voor het behoud van uw houten vloer raden we een kamer-
temperatuur van 20 – 25 °C alsmede een relatieve luchtvochtigheid van 55 – 60% aan.

Zie voor meer informatie onze actuele technische informatiebladen.

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

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


