
Eigenschappen:
Transparante, speciale openporige houtverf op basis van 
natuurlijke plantaardige olie. Speciaal ontwikkeld voor 
bescherming en onderhoud van houten vlonders, tuinmeu- 
belen en ander buitenhout dat haar natuurlijke uitstraling 
dient te behouden. Het zijdematte, natuurlijk werkende  
oppervlak accentueert de kleur en nerf van het hout. Bijzonder 
groot impregneringsvermogen, buitengewoon weerbestendig, 
uiterst duurzaam. 
SAICOS Special Wood Oil beschermt het hout op een natuurlijke 
manier: Natuurlijke oliën dringen diep door in het hout, hou-
den het gezond en elastisch en beschermen het oppervlak 
tegen weersinvloeden. Speeksel- en transpiratiebestendig con-
form DIN 53160 dl.1+2. Voldoet aan DIN EN 71 dl.3 inzake de 
migratie van bepaalde elementen. Antislip R 9

Tinten:
0110 Special-Oil kleurloos
0112 Larch-Oil  transparant
0113 Bangkirai-Oil transparant
0116 Pine-Oil  voor geïmpregneerd hout
0118 Teak-Oil  transparant
0122 White  transparant
0123 Grey  transparant
0180 Black  transparant
Toevoeging voor Special Wood Oil
0240 Anti-Slip R10
Kan gebruikt worden voor alle kleuren.

Tip: 
Alle tinten kunnen met elkaar worden gemengd Bij gebruik 
van meerdere blikken uit verschillende colli dienen deze vooraf 
te worden gemengd. 
Het kleurresultaat is afhankelijk van meerdere factoren: 
behalve het soort hout en de kwaliteit ervan is bijvoorbeeld 
ook de schuurwijze cruciaal. Daarom adviseren wij om op het 
originele hout eerst een proeflaag aan te brengen.

Toepassingen:
Weerbestendige en verzorgende coating voor houten vlon-
ders, tuinmeubels, houten traliewerk voor terrassen en balkon 
etc. Geschikt voor alle houtsoorten, met name ook voor hard- 
en edelhout, alsmede drukgeïmpregneerd dennenhout, ther-
mohout en alle overige houtsoorten voor binnen en buiten.

Voorbereiding:
Het houtoppervlak dient droog, schoon en vorstvrij te zijn 
(max. houtvochtigheid 18%). Gelakt hout (bijv. meubels) schu-
ren of afbijten. Hout dat al eerder werd behandeld met SAICOS 
Special Wood Oil of andere openporige coatings alleen schoon-
maken (SAICOS Wood Brightener), zo nodig (bijv. tuinmeubels) 
licht opschuren (korrel niet grover dan 150), schuurstof verwij-
deren. Terrassen die al enige tijd zijn blootgesteld aan weersin-
vloeden, dienen vooraf met SAICOS Wood Brightener te worden 
schoongemaakt.

Belangrijk:
Naaldhout dat gevoelig is voor verkleuring, bijv. hout van den-
nen, Douglas-sparren, lariksen of eiken, preventief ter bescher-
ming tegen blauwverkleuring voorbehandelen met SAICOS 
Wood-Impregnation 9003* (minstens 18 uur laten drogen). Tij-
dens het aanbrengen en een dag na het coaten mag het niet 
regenen. Hout dat al grijs is uitgeslagen kan zijn natuurlijke tint 
terugkrijgen door het voor te behandelen met SAICOS Wood 
Brightener. Nieuw hout zo mogelijk voor het aanbrengen één 
keer aan alle kanten verven. Nieuw, drukgeïmpregneerd hout 
voor het verven goed laten uitwerken (3 - 6 maanden).
*Biocide-producten voorzichtig gebruiken. Voor het gebruik 
altijd het etiket en de productinformatie lezen.

Verwerking: 
SAICOS Special Wood Oil zijn gebruiksklaar – niet verdunnen. 
Goed roeren. Aanbrengen met SAICOS blokkwast of in geval 
van houten vlonders met de SAICOS vloerkwast.

Aantal lagen:
2x SAICOS Special Wood Oil

Eerste laag:
Gelijkmatig en dun in de richting van de houtnerf opbrengen. 
Droogtijd: minstens 8 uur (al naar gelang temperatuur en lucht-
vochtigheid). Stofdroog na ongeveer 4 uur.

Tweede laag:
Eveneens dun in de richting van de houtnerf opbrengen. 
Droogtijd: minstens 8 uur (al naar gelang temperatuur en lucht-
vochtigheid). Stofdroog na ongeveer 4 uur.
Dit product kan ook machinaal worden verwerkt, verdere 
informatie krijgt u bij uw vakhandel.

»  beschermt en verzorgt houten vlonders,  
houten terrassen, tuinmeubels en andere tuinhout

»  transparant – zijdemat
»  antislip R 9
»  weerbestendig
»  water- en vuilafstotend
»    op basis van natuurlijke olie
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Optimale verwerkingstemperatuur:
Tussen 8 °C en 35 °C.

Dekking per liter:
1 liter = ca. 14 m2 (twee lagen)
Alleen verven op vorstvrij hout.
Al naar gelang houtsoort en oppervlaktestructuur.
Bij terrassen die al meerdere jaren zijn blootgesteld aan weer-
sinvloeden, dient van een hoger verbruik te worden uitgegaan.

Eenvoudig onderhoud: 
reiniging en onderhoud:
Wij ontraden het gebruik van een hogedrukreiniger. Storende 
groene aanslag gewoon met SAICOS Green-Ex verwijderen. Grijs 
uitgeslagen oppervlakten behandelen met SAICOS Wood  
Brightener behandelen. Hars kan makkelijk worden verwijderd 
met SAICOS Brush Cleaner.

Herstellen:
Gewoon nog een laag SAICOS Special Wood Oil op het schoon-
gemaakte oppervlak aanbrengen. Opnieuw opschuren is niet 
nodig.

Reinigen van gereedschap:
Met SAICOS Brush Cleaner.

Houdbaarheid:
In gesloten verpakking minstens 5 jaar.
Vorst heeft geen schadelijke invloed op het vloeibare product 
- om het product na blootstelling aan vorst weer goed strijk-
baar te maken, dient u het enkele uren bij kamertemperatuur 
op te slaan en goed om te roeren.

Fysieke eigenschappen: 
Dichtheid: 0,85 - 1,02 g/cm3

Uitlooptijd: 30 - 41 seconden, 3 mm beker, DIN 53211
Geur: zwak/mild (naar natuurlijke, plantaardige olie), na  
grondige droging reukloos
Vlampunt: > 61 °C conform DIN 53213

Veiligheidsadviezen - Eerste hulp:
Buiten bereik van kinderen houden. Niet gieten in houders 
die bedoeld zijn voor het bewaren van eetwaren, dranken of 
andere voedingsmiddelen. Doeken die in het vloeibare pro-
duct zijn gedrenkt meteen uitwassen of in een luchtdicht 
afgesloten houder bewaren (ontbrandingsgevaar). Na drogen 
is de laag normaal ontvlambaar conform EURO-norm EN 
13501 (DIN 4102 B2).

Bevat: Isothiazol; mengsel van CIT en MIT(3:1) 2-butanonoxim. 
Kan zorgen voor allergische reacties.

Veiligheidsinformatieblad op aanvraag verkrijgbaar.

EU-grenswaarde voor minimale filmvormende coatings (cat. 
A/f): 700 g/l VOC (2010).
SAICOS Special Wood Oil bevatten maximaal 700 g/l VOC.  
GISCODE: Ö60 · Kenmerk WGK1 conform Duitse norm

Hoewel onze beheerstechnische adviezen gebaseerd zijn op 
beste weten en proefnemingen, gelden deze echter als 
niet-bindend en ontslaan deze u niet van de verplichting de 
door ons geleverde producten zelf te testen op geschiktheid 
voor het beoogde doel. Omdat de toepassing en de verwer-
king van de producten zich buiten onze controlemogelijkheid 
bevinden, ligt de verantwoordelijkheid hiervoor uitsluitend bij 
de gebruiker. Met de verschijning van een nieuw technisch 
informatieblad verliest het voorafgaande informatieblad zijn 
geldigheid.

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
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