
Vlastnosti výrobku:
SAICOS Wood Brightener je vysoce účinný speciální produkt k 
čištění a oživení zašedlých a nevzhledných dřevěných ploch v 
exteriéru. Přírodní odstín dřeva bude opět viditelný. Pro 
všechny druhy dřevin. Zdravé dřevo nepoškozuje.

Číslo výrobku:
8130 Colourless
 
Oblast použití:
Zahradní nábytek, dřevěné terasy, květináče nebo vědra, dřevo 
na balkonech, fasády a další z neošetřené dřevo.

Příprava:
Odstranění hrubých nečistot (koště nebo kartáč). Kov, např. kování 
přelepit páskou. Rostliny zakrýt folií. Chránit oděv. Povrch určený k 
čistění navlhčit.

Zpracování: 
SAICOS Wood Brightener neředěný nebo ředěný v poměru 1:5 
(dle síly zašednutí) vodou naneseme vydatně zahradním postři-
kovačem, konví nebo kartáčem, necháme 15 – 30 min působit. 
Potom tvrdým kartáčem nebo koštětem plochu důkladně omy-
jeme velkým množstvím vody. Dřevo důkladně opláchneme 
vodou. V případě že zůstanou ještě zašedlá místa, jednoduše 
celý výše popsaný postup zopakujeme.

Následné ošetření dřevěné terasy:
Po dokonalém proschnutí povrch natřeme SAICOS Special Wood 
Oil. Naneseme jeden (surové dřevo dva) nátěr pomocí SAICOS 
Floor Brush.

Nejlepší teplota pro nanášení: 
mezi 8 °C a 35 °C. Pouze plochy bez námrazy.

Vydatnost z litru: 1 litr ca. 5 - 25 m² (dle ředění).

Počet nátěrů: 1, u silného zašednutí 2

Schnutí: Dle povětrnostních podmínek. Schne jako běžná 
mokrá plocha. Eventuální další nátěr dřevěné plochy  pro-
vedeme až po důkladném zaschnutí.

Čištění pracovního náčiní: Omytí vodou. 

Jednoduchá údržba: Dle potřeby (opakované zešednutí) celý 
proces opakovat.

Doba skladovatelnosti: V uzavřených nádobách minimálně 3 
roky. Tekutý produkt není odolný mrazu. Skladování a transport 
v teplotách nad 5 °C.

Fyzikální vlastnosti:
Hustota: 1.0 g/cm3

Zápach: odourfree
Bod vzplanutí: nehořlavý 

Bezpečnostní pokyny – první pomoc: Keep out of the reach 
of children. Do not fill into food, beverage or other containers 
used for foodstuffs. Material safety data sheet available on re-
quest. May be corrosive to metals. Causes severe skin burns 
and eye damage. Wear protective gloves/protective clothing/ 
eye protection/face protection. Do not breathe dust/ fume/
gas/mist/vapours/spray. IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT 
induce vomiting. IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off imme-
diately all contaminated clothing. Rinse skin with water/sho-
wer.IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. 
Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue 
rinsing. IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at 
rest in a position comfortable for breathing. Bring contents / 
container to an industrial waste incineration plant.

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 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.cz

» odstraňuje zašednutí  venkovního dřeva
» bez broušení 
» zahradní nábytek, dřevěné terasy, také tvrdé  

a exotické získají zpět svoji přírodní barevnost
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