
Vlastnosti výrobku:
Povrchová úprava s otevřenými póry na bázi přírodních surovin rost-
linného původu (oleje a vosky).  Speciálně vyvinuto pro všechny druhy 
dřevěných podlah (dle DIN 18356), rovněž pro korkové podlahy. Nátěr 
je prodyšný a reguluje vlhkost. Omezuje bobtnání a smršťování dřeva. 
Obzvlášť vysoká penetrace do dřeva zajisti dlouhou trvanlivost. Dřevo 
chrání přírodní cestou, je mimořádně odolný proti opotřebení a trva-
nlivý. Ultra matný, matný, hedvábně matný nebo lesklý povrch – podle 
potřeby - je neklouzavý, odolný proti vodě a nečistotám. Odolný vůči 
domácím chemikáliím, např. káva, víno, pivo, cola nebo agresivní 
ovocné šťávy, dle DIN 48861-C. 
Povrchy s úpravou SAICOS Premium Hardwax-Oil lze proto jednoduše 
čistit, jednoduše udržovat a jednoduše renovovat.
Protiskluznost R9: 3310 / 3305 / 3200 / 3035 / 3100 / 3317 / 3319 / 3328 
/ 3381  /  3385.
Odpovídá normě DIN 53160 T. 1+2 (odolnost vůči potu a slinám) a 
evropské normě DIN EN 71 T.3 (hodnocení migračního chování)
Všeobecné stavební prohlášení (DIBt): Z-157.10-4: 3310/ 3305 / 3200 / 
3035 / 3100 / 3317 / 3319 / 3328 / 3381  /  3385.

Odstíny: 
3310 Ultra matný* bezbarvý
3320 Ultra matný Plus* bezbarvý
3305 Matný  bezbarvý
3200 Hedvábně matný bezbarvý
3035 Lesklý  bezbarvý
3100 Bílá transparentní, matný
3317 Stříbrošedá transparentní, matný
3319 Černá krycí, ultra matný
3328 Týk transparentní, matný
3381 Ořech transparentní, matný
3385 Palisandr transparentní, matný
3299 Efekt** transparentní
3333 Pur transparentní, ultra 
*pozor: nátěr s podlahovým štětcem není možný. 
Pokud bude následovat další nátěr, musí být provedeno mezi-
broušení (zrnitost 150)
**upozornění: 3299 použijte jako základ, jako konečný nátěr vždy 
3200 nebo 3035.

Poznámka: všechny odstíny jsou vzájemně smíchatelné. Při použití 
více plechovek s různými šaržemi,  tyto předem smíchejte. Výsledný 
odstín je závislý na více faktorech: vedle druhu dřeviny, textury 
dřeva, je rozhodující i kvalita broušení. Doporučujeme provedení 

zkušebního nátěru na originální dřevo, aby bylo dosaženo co 
nejpřesnější představy o konečném odstínu. (DIN 18356).

Oblast použití:
Pro všechny druhy dřevěné podlah v interiéru: parkety, vlysy, 
masivní podlahy, vícevrstvé podlahy, dýhované podlahy,…Všechny 
typy korkových podlah: korkové podlahy, korkové dlaždice.
Také pro jiné silně namáhané dřevěných plochy: kuchyňské 
desky, stoly, nábytek a ostatní  dřevěné výrobky v interiéru - také 
pro dětské hračky a ostatní předměty ze dřeva. Velmi vhodné i pro 
použití v koupelnách nebo kuchyních. 

Příprava: 
Povrch dřeva musí být čistý, suchý (max. 12 % vlhkosti).  Lakované 
povrchy kompletně obruste nebo lak jinak odstraňte. Povrch dobře 
vybruste (konečná zrnitost broušení  120 – 150) Brusný prach 
důkladně odstraňte. Olejované nebo voskované plochy nepotře-
bují obroušení, jen očištění pomocí Ecoline Magic Cleaner, v 
případě, že je povrch je zašedlý či silně poškozený.
Dřevo se sklonem k zamodrání ve vlhkých prostorách, např. boro-
vice a jiné jehličnaté dřeviny, k ochraně proti zamodráním ošetříme 
produktem SAICOS Impregnace dřeva bez biocidů (necháme schnout 
min. 18 hod.) U koupelnového nábytku doporučujeme jeden nátěr 
SAICOS Základový olej extra řídký a následně dva nátěry SAICOS  
Premium Hardwax-Oil.  

Nanášení:
Nanášení pomoci SAICOS Váleček olej/vosk, SAICOS  Podlahový štětec 
nebo SAICOS Plochý štětec. SAICOS Premium Hardwax-Oil je připra-
ven k přímému použití.  Dobře promíchejte – neřeďte.
Poznámka: SAICOS Premium Hardwax-Oil při aplikaci nelijte přímo 
na natíranou plochu, nýbrž použijte vaničku. 

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

Důležitá poznámka: Pro podlahy z tvrdých dřevin / exotických dře-
vin (evropské i zámořské tvrdé dřeviny), nám známé jako např. dub 
kouřový, Meranti, Wengé, Merbau, Jatoba, Ipé doporučujeme jako 
první nátěr tenký nános SAICOS Základový olej extra řídký. Dodržu-
jte pokyny z technického listu.  

Počet nátěrů:
První nátěr: 2 nánosy (základ není nutný)

» rychle schnoucí -  kompletní povrchová úprava je 
možná během jednoho dne 

» bezbarvý nebo barevný
» přírodní povrchová úprava pro všechny druhy 

dřevěných a korkových podlah, pracovních desek, 
stolů a jiných silně  namáhaných dřevěných ploch 

» jednoduchý – úsporný – dobrý pro dřevo
» oxidativní schnutí
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Renovace: 1 nános je obvykle dostačující
První nátěr:
Naneseme rovnoměrně v tenké vrstvě.  
Poznámka k 3310: po prvním nátěru se mohou objevit v místech 
kolem suků bílá místa, která po druhém nátěru nebudou již vidi-
telná.

Druhý nátěr:
Naneseme rovnoměrně v tenké vrstvě.
Poznámka k 3399: jen jako základ,  konečný nátěr vždy  3200 nebo 
3035.

Zpracování na korkové podlahy: 
Nanášení pomocí SAICOS váleček olej/vosk nebo SAICOS universální 
váleček malý. První nátěr naneste velmi tence a ihned po nánosu 
setřete špachtlí, olej se rychle vstřebává. 

Nejlepší teplota pro nanášení:
mezi 8 °C a 35 °C.

Vydatnost z litru: 
1 litr vystačí na cca. 14 m2 pro 2 nátěry.
Závisí na druhu dřeviny a struktuře povrchu. 
U korku je spotřeba vyšší, závisí na druhu.

Doba schnutí:
Min. 3 – 5 hod. (závisí na teplotě a vlhkosti vzduchu). Prach se 
nelepí po 2 hodinách.
Úplné vytvrdnutí povrchu za cca. 4-5 dnů. Oxidativní schnutí – 
proto je potřeba zajistit během i po zpracování dobrou
cirkulaci vzduchu pomocí otevřených oken případně ventilátorů.

Doba schnutí u korkových podlah:
min. 6 - 10 hodin (závisí na teplotě, vlhkosti vzduchu a kvalitě 
korku). Oxidativní schnutí – proto je potřeba zajistit během i po 
zpracování dobrou cirkulaci vzduchu pomocí otevřených oken.
Případný přebytek setřete savým hadříkem nebo použijte k egali-
zaci bílý pad. Schnutí viz. výše. 

Snadná údržba:
Čištění a ošetřování: běžné čištění s mopem, prachovkou nebo 
vysavačem. Může být stíráno  na vlhko (SAICOS - Prostředek na 
údržbu). Obnovovací údržba a čištění s produktem SAICOS Vosk 
na údržbu.
Poznámka: základní údržba se SAICOS Vosk na údržbu je 
doporučena rovněž u nově položených, podlah, u kterých byl 
nátěr nanášen průmyslově.
Renovace: zde doporučujeme vyčištění se Ecoline Magic Cleaner. 
Broušení není nutné. Doporučujeme lehké přebroušení plochy 
(zrnitost 150). Potom naneseme po očistění jeden nový nátěr  
SAICOS Premium Hardwax-Oil ( jednokotoučový stroj s bílým 
padem). 

Čištění pracovního náčiní:
Se SAICOS Brush Cleaner.   

Doba skladovatelnosti:
V uzavřených nádobách minimálně 5 let. Tekutý výrobek je odolný 
vůči mrazu. Dojde-li vlivem mrazu ke zhoustnutí přípravku, skladuj- 
te jej po několik hodin při pokojové teplotě a potom dobře pro-
míchejte. 

Fyzikální vlastnosti:
Hustota: 0.84 - 0.95 g/cm3 
Viskozita: 55 - 95 sec., 4mm nádoba, DIN 53211.
Zápach: slabý/střední, po zaschnutí bez zápachu
Bod vzplanutí:  více než 61 °C podle DIN 53213

Bezpečnostní pokyny – první pomoc:
Skladujte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob obvykle použí-
vaných pro potraviny a nápoje. Hadřík použitý k nanášení
přípravku ihned vyperte nebo jej skladujte ve vzduchotěsné nád-
obě (nebezpečí vzplanutí). Po zaschnutí je normálně hořlavý
(EURO norma EN 13501 (DIN 4102 B2)

3310 / 3035 / 3319 / 3333 obsahuje:
2-Butanonoxim. Může vyvolat alergickou reakci.

3305 / 3200 / 3100 / 3317 / 3328 / 3381 /  3385 / 3299 obsahuje:
2-Butanonoxim, Phthalic anhydride, 
Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní list na vyžádání.

EU-limit pro jednosložkové speciální laky (kategorie A/i): 500 g/l 
(2010).
SAICOS Premium Hardwax-Oil obsahuje maximálně 500 g/l VOC
GISCODE: Ö60
GGVSEB / ADR -/-
Identifikace WGK 1 dle německé normy

Naše technické poradenství zde uvedené, je vydáno na základě 
našich nejlepších znalostí a provedených zkoušek, avšak bez záruky 
a nezbavuje zpracovatele povinnosti provést vlastní zkoušku 
výrobků od nás zakoupených na jejich vhodnost pro zamýšlený 
účel. Protože aplikace a zpracování je mimo naši kontrolu, leží od-
povědnost výhradně na zpracovateli.
Vydáním nového 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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