
Vlastnosti výrobku:
Transparentní nátěr na bázi přírodních rostlinných olejů pro 
dřevo v exteriéru s vysokou odolností proti povětrnosti. Zajistí 
krásné, přirozené zabarvení. Je to porézní, vodoodpudivý,  
extrémně odolný nátěr. Redukuje smršťování a bobtnání dřeva. 
Přírodní oleje se vpijí hluboko do dřeva a chrání spolehlivě  
povrch před povětrnostními vlivy a vlhkostí. Barevné pigmenty 
vysokou UV-odolností (s vyjimkou bezbarvého) zajistí přiroze-
nou krásu dřeva. SAICOS Wood Stain se trvale spojí se dřevem, 
proto není potřeba obrušování při renovaci, ani po mnoha  
letech.

Odstíny:
0001 bezbarvý  transparentní
0009 bílý   transparentní
0010 smrk   transparentní
0011 borovice   transparentní
0018 písková   transparentní
0030 švédská červená transparentní
0031 modřín  transparentní
0038 mahagon  transparentní
0060 jedlová zeleň  transparentní
0070 perleťová   transparentní
0071 šedá   transparentní
0081 ořech  transparentní
0082 týk  transparentní
0086 dub  transparentní
0089 palisandr  transparentní
0091 eben  transparentní
0092 antracit   transparentní

Poznámka: 
Všechny barevné odstíny jsou mezi sebou navzájem míchatelné. 
Při použití více plechovek z různých šarží, tyto dopředu
smíchejte. Výsledný odstín je závislý na více faktorech: vedle typu 
dřeviny a textury dřeva je např. rozhodující i broušení. Doporuču-
jeme z těchto důvodů zkušební nátěr na originální dřevinu.

Oblast použití:
Veškeré dřevo na domě: 
dřevěné fasády, podhledy střech, dřevěné stavební konstrukce, 
balkónové konstrukce, okna, okenice, verandy, přístřešky pro 
auta,…

Veškeré dřevo v zahradě: 
pergoly, zástěny, mříže, ploty, brány, rošty, zahradní domky, …
Ideální i pro tlakově impregnované dřevo. Podle druhu dřeviny 
a výrobní metody vhodné i pro tepelně upravené dřeviny (do-
poručen je zkušební nátěr).

Příprava:
Povrch dřeva musí být čistý, suchý (max. 18 % vlhkosti). Lako-
vané povrchy obruste nebo jinak odstraňte. Plochy dříve ošet-
řené SAICOS Olejovou lazurou nebo jinými prodyšnými lazurami 
jen očistíme, není nutné obroušení. U transparentních nátěrů 
bude výsledný barevný odstín ovlivněn odstínem natíraného 
dřeva, doporučujeme provést zkušební nátěr. Pokud je to 
možné, neošetřené dřevo natřeme před montáží jednou ze 
všech stran. 
Pro dřevo vystavené obzvlášť silným povětrnostním vlivům mů-
žeme použít pro zvýšení ochrany základní nátěr SAICOS  
Impregnace dřeva 9003* (nechat schnout min. 18 hod). 
*produkty s biocidy používat opatrně. Před použitím vždy čtěte 
etiketu a informace o produktu.

Nanášení:
Nanášení provádíme SAICOS plochým štětcem nebo SAICOS 
válečkem olej / vosk nebo SAICOS Universální váleček malý. 
SAICOS Wood Stain je připravena k nátěru, neředit. 
Prosím dobře rozmíchat.

Počet nátěrů: 2x SAICOS Wood Stain.

První nátěr:
Nanášíme v tenké vrstvě, stejnoměrně, ve směru vláken dřeva.
Doba schnutí: min 10 hodin (dle teploty a vlhkosti vzduchu)
 
Druhý nátěr: 
Rovněž naneseme tenkou vrstvu ve směru vláken dřeva.
Doba schnutí: min. 10 hodin (dle teploty a vlhkosti vzduchu) 

Tento produkt se dá nanášet i strojně, podrobnější informace
obdržíte u odborného prodejce.

Nejlepší teplota pro nanášení:
Mezi 8 °C a 35 °C 

» chrání a ošetřuje
» pro dřevo na domě, balkónové obložení a veškeré 

dřevo v zahradě
» odolnost povětrnostním vlivům
» odpuzuje vodu a nečistoty  
» snadná údržba
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Vydatnost z litru:
1 litr ca. 13m² (2 nátěry). 
Nenatíráme na zmrzlé dřevo.
Závisí na druhu dřeviny a struktuře povrchu. 
(řezaný povrch má vyšší spotřebu)

Snadná údržba:
Čištění a ošetřování:  SAICOS Olejová lazura nepotřebuje žádnou 
speciální údržbu. Znečistění můžeme omýt nebo očistit vodou. 
Zelené povlaky  se dají snadno odstranit pomocí SAICOS  
Odstraňovač zeleného povlaku.  

Renovace:
Při renovaci není nutné nátěr obrušovat – záleží na stavu po-vr-
chu. V případě potřeby jen lehce přebrousit a nanést jeden nový 
nátěr SAICOS Wood Stain na očištěný povrch.  

Čištění pracovního náčiní:
Se SAICOS Brush Cleaner.

Doba skladovatelnosti:
V uzavřených nádobách min. 5 let. 
Tekutý produkt je odolný vůči mrazu. Dojde-li vlivem mrazu ke 
zhoustnutí přípravku, skladujte jej po několik hodin při poko-
jové teplotě a potom dobře promíchejte.

Fyzikální vlastnosti:
Hustota: 0.99 - 1.15 g/cm3

Viskozita: 26 - 44 sekund, 4mm nádoba, DIN 53211.
Zápach: slabý / střední (po přírodních rostlinných olejích a vos-
cích, po zaschnutí bez zápachu
Bod vzplanutí: > 61 °C podle DIN 53213 

Bezpečnostní pokyny – první pomoc:
Nesmí se dostat do rukou dětem. Neplňte do nádob určených 
pro jídlo, nápoje nebo jiné potraviny. Hadry nasáklé tekutým 
produktem ihned vyperte, nebo uložte do vzduchotěsně uza-
vřené nádoby (nebezpečí vznícení). Zaschlý nátěr je normálně 
zápalný podle evropské normy DIN EN 13501-1, třídy D. Toxi-
cita s dlouhodobým účinkem pro vodní organismy. Zabraňte 
úniku do životního prostředí. Obsah/obaly předejte do průmy-
slové spalovny. Opakovaná expozice může způsobit vysoušení 
nebo praskání pokožky.
Obsahuje: IPBC, 2-butanonoxim, propikonazol.
Může vyvolat alergickou reakci.

Mezní hodnota EU pro čiré laky a lazury (kat. A/e): 
400 g/l (2010).
SAICOS Wood Stain obsahuje max. 400 g/l VOC
Giscode M-KH02
WGK 2 podle německé normy

Naše technické poradenství zde uvedené, je vydáno na základě 
našich nejlepších znalostí a provedených zkoušek, avšak bez zá-
ruky a nezbavuje zpracovatele povinnosti provést vlastní 
zkoušku výrobků od nás zakoupených na jejich vhodnost pro 
zamýšlený účel. Protože aplikace a zpracování je mimo naši kon-
trolu, leží odpovědnost výhradně na zpracovateli.
Vydáním nového technického listu pozbývá předchozí plat-
nosti.

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/cs
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