
Vlastnosti výrobku:
Transparentní, speciální nátěr na dřevo, na bázi přírodních rost-
linných olejů, s otevřenými póry. Speciálně vyvinutý pro 
ochranu a údržbu dřevených teras, zahradního nábytku a ostat-
ních dřevěných výrobků v exteriéru, které si mají zachovat pří-
rodní vzhled. Hedvábně matný, přírodně vyhlížející povrch, zdů-
razňuje barvu a strukturu dřeviny. Obzvláště vysoká schopnost 
nasáknutí olejů do dřeva zaručuje extrémní odolnost vůči po-
větrnosti a mimořádnou odolnost.

SAICOS Speciální olej na dřevo chrání dřevo na přírodní bázi:
Přírodní oleje se vpijí hluboko do dřeva, udržují ho zdravé a 
elastické a chrání povrch proti povětrnostním vlivům. 
Odpovídá normě DIN 53160 T.1+2 (odolnost vůči potu a slinám) 
a evropské normě DIN EN 71 T.3 (hodnocení migračního cho-
vání). Protiskluznost R9.

Odstíny:
0110 Speciální olej bezbarvý
0112 modřín  transparentní
0113 Bankirai  transparentní
0116 borovice  pro tlakově impregnované dřeviny
0118 týk  transparentní
0122 bílá  transparentní
0123 šedá  transparentní
0180 černá  transparentní 

Poznámka: 
Všechny barevné odstíny jsou mezi sebou navzájem mícha-
telné. 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. Do-
poručujeme z těchto důvodů zkušební nátěr na originální dře-
vinu.

Oblast použití:
Ochranný a údržbový nátěr pro terasy, zahradní nábytek, rošty 
pro terasy a balkony atd. Vhodný pro všechny druhy dřevin, také 
pro tvrdé, i ušlechtilé dřeviny, rovněž pro tlakově impregnova-
nou borovici, termodřevo. Pro dřeviny v exteriéru i interiéru. 

Příprava:  
Povrch dřeva musí být čistý, suchý, bez námrazy (max. 18 % vlh-
kosti). Lakované povrchy (např. nábytek) obruste nebo nátěr ji-
nak odstraňte. Plochy dříve ošetřené SAICOS Speciálním olejem 
na dřevo nebo jinými prodyšnými lazurami jen očistíme 
(SAICOS Odstraňovač šedi), dle potřeby (např. zahradní náby-
tek) lehce přebrousíme (zrnitost max. 150) a odstraníme brusný 
prach. Terasy, které byly již nějaký čas vystaveny zvětrávání, by 
měly být očištěny pomocí SAICOS Odstraňovače šedi.

Důležité: 
Jehličnaté dřeviny náchylné k zabarvení, např. borovice, douglaska, 
modřín můžeme preventivně ošetřit proti zamodrání SAICOS Im-
pregnací dřeva 9003* (nechat schnout min. 18 hod). Při aplikaci a 
jeden den poté nesmí pršet. Na zašedlém dřevu můžeme obnovit 
původní  přírodní odstín pomocí SAICOS Odstraňovače šedi. Nové 
dřevo, pokud je to možné, natřeme před montáží jednou ze všech 
stran. Čerstvě tlakově impregnované dřevo před nátěrem necháme 
zvětrat (3 – 6 měsíců)
*produkty s biocidy používat opatrně. Před použitím vždy čtěte eti-
ketu a informace o produktu.

Nanášení:
SAICOS Speciální olej na dřevo je připraven k nátěru, neředit. Pro-
sím dobře rozmíchat. Nanášení provádíme SAICOS plochým štět-
cem nebo u teras se SAICOS Podlahovým štětcem.

Počet nátěrů:  
2x SAICOS Speciální olej na dřevo.

První nátěr:
Nanášíme v tenké vrstvě, stejnoměrně a ve směru vláken dřeva.
Doba schnutí: min. 8 hodin (dle teploty a vlhkosti vzduchu). Proti 
prachu zaschne za cca. 4 hodiny.
 
Druhý nátěr: 
Rovněž naneseme tenkou vrstvu ve směru vláken dřeva.
Doba schnutí: min. 8 hodin (dle teploty a vlhkosti vzduchu) Proti 
prachu zaschne za cca. 4 hodiny.

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

» chrání a ošetřuje terasy, zahradní nábytek a ostatní 
dřevo v zahradě

» transparentní – hedvábně matný
» protiskluznost R9
» odolnost povětrnostním vlivům
» odpuzuje vodu a nečistoty  
» na bázi přírodních olejů
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Nejlepší teplota pro nanášení:
Mezi 8 °C a 35 °C 

Vydatnost z litru:
1 litr ca. 14 m² (2 nátěry). 
Nenatíráme na zmrzlé dřevo.
Závisí na druhu dřeviny a struktuře povrchu.
U teras, které jsou vystaveny již delší dobu povětrnosti musíme 
počítat s vyšší spotřebou.

Snadná údržba:
Čištění a ošetřování: 
Nedoporučujeme používat na čištění vysokotlaké čističe. 
Problematické zelené povlaky jednoduše odstraníme pomocí  
SAICOS Odstraňovače zeleného povlaku SAICOS Speciální olej  
na dřevo nepotřebuje žádnou speciální údržbu. Znečistění 
můžeme omýt nebo očistit vodou. Zelené povlaky  se dají 
snadno odstranit pomocí SAICOS Odstraňovač zeleného 
povlaku.  Zašedlé plochy obnovíme pomocí SAICOS Odstraňo-
vač šedi. Pryskyřici odstraníme snadno pomocí SAICOS Čističe 
štětců.

Renovace:
Jednoduše nanést jeden nový nátěr SAICOS Speciální olej na 
dřevo na očištěný povrch. Broušení nátěru není nutné. 

Čištění pracovního náčiní:
Se SAICOS Brush Cleaner.

Doba skladovatelnosti:
V uzavřených nádobách minimálně 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: 0.85 - 1.02 g/cm3

Viskozita: 30 - 41 sekund, 3 mm 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:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob určených pro 
jídlo, nápoje nebo jiné potraviny. Utěrky nasáklé tekutým výrob-
kem ihned vyperte, nebo uložte do vzduchotěsně uzavřené ná-
doby (nebezpečí vznícení). Po zaschnutí je nátěr normálně zá-
palný podle evropské normy EN 13501. Na vyžádání je 
kodispozici bezpečnostní list.
Obsahuje isothiazoly, směs: CIT/MIT (3:1), 2-butanonoxim, může 
vyvolat alergické reakce. Bezpečnostní list k dostání na vyžádání.

Mezní hodnota EU pro minimal film creating stains (kat. A/f ):
700 g/l (2010).
SAICOS Special Wood Oil obsahuje max. 700 g/l VOC
Giscode Ö60 · WGK 1 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 no-
vého technického listu pozbývá předchozí platnosti.

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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