
Egenskaper:

Genomskinlig träolja med öppen textur baserad på vatten. 
Särskilt utvecklad för skydd och skötsel av trallgolv, trädgårds-
möbler och andra typer av träprodukter för utomhusbruk när 
man vill bevara det naturliga utseendet. Den sidenmatta 
naturligt utseende ytan framhäver träets ton och ådring. 
Särskilt hög inträngningsförmåga, extremt väderbeständigt, 
extremt hållbart. 

SAICOS Decking Oil H
2
O ger naturligt skydd för träet: 

Naturoljor tränger in djupt i träet, håller det friskt och bevarar 

spänsten samt skyddar ytan mot påverkan av väder och vind. 

Saliv- och svettresistent enligt DIN 53160 T.1+2. Migrationsbe-

teendet enligt DIN EN 71T.3 innehålls. Halkbekämpande R9.

Färgtoner:

0310 färglös
0312 Lärkträ  transparent
0313 Bangkirai  transparent
0318 Teak  transparent

Notera: 

Alla färgtoner är blandbara. Vid användning av flera behållare 
från olika satser, blanda dessa i förväg. Färgresultatet beror på 
flera faktorer: förutom träslaget och strukturen är också till 
exempel slipningen av betydelse. Av denna anledning rekom-
menderar vi att du testar färgen på det ursprungliga original-
träet.

Användningsområden:

Väderskyddande underhållsolja för trallgolv, trädgårdsmöbler 
eller trägaller för terrasser och balkonger osv. som kan applice-
ras på alla typer av trä för utomhus- och inomhusbruk.

Förberedelse: 

Träytan måste vara torr, ren och frostfri (maximal träfukt 18 %). 
Slippa eller strippa lackat trä (möbler). På trä som redan har 
behandlats med SAICOS Decking Oil H

2
O behöver man bara 

rengöra (SAICOS Wood Brightener). Slipa lätt vi behov (t.ex. träd-
gårdsmöbler) (kornstorlek på max. 150), ta bort slipdamm. 
Terrasser som redan har varit väderutsatta under en tid, bör 
först rengöras med SAICOS Wood Brightener.

Viktigt: 

Redan grånat virke kan återfå sin naturliga färgton genom en 
förbehandling med SAICOS Wood Brightener. Nytt virke skall, 
om möjligt, även bestrykas på alla sidor före montering. Låt 
färskt tryckimpregnerat virke vila före målning (3 - 6 månader).

Påföring:

SAICOS Decking Oil H
2
O är färdig att använda – späd inte ut. Rör 

om ordentligt. Strykning med SAICOS Flat Brush eller på trall-
golv med SAICOS Floor Brush. 

Antal strykningar: 

2x SAICOS Decking Oil H
2
O

Första strykningen: 

Stryk jämnt och tunt längs träfibrerna.

Torktid: minst 3–5 timmar (beroende på temperatur och luft-

fuktighet)

Andra strykning: 

Stryk också tunt längs träfibrerna. 

Torktid: minst 3–5 timmar (beroende på temperatur och luft-

fuktighet)

Den här produkten kan även maskinbearbetas, be om mer 
information hos din återförsäljare.

Bästa bearbetningstemperatur: 

Mellan 8 °C och 25 °C.

Täckning per liter: 

1 liter ca 8m² ( 2 strykningar på räfflad yta) Täckningsområdet 
beror på träslaget och ytornas struktur. Terrasser som har varit 
utsatta för väder och vind under flera år kan förväntas kräva en 
högre förbrukning.

Enkelt underhåll:

Rengöring och vård:

Vi avråder från användning av högtryckstvätt. Behandla gråak-
tiga ytor med SAICOS Wood Brightener. Harts kan lätt tas bort 
med SAICOS Brush Cleaner. 

»  naturlig, ekologisk, innovativ

»  skyddar och vårdar trädäck, träterrasser, trädgårds-

möbler och annat trädgårdsvirke

» transparent – sidenmatt

» halkskydd R9

» torkar snabbt
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Renovering:

Det är även möjligt att stryka över SAICOS Decking Oil H
2
O med-

SAICOS Special Wood Oil efter ett års vittring.

Rengöring av verktyg:

Rengör med vatten direkt efter användningen. 

Lagringsbarhet:

I sluten behållare minst 2 år. 
Den flytande produkten är frostkänslig. Transportera och lagra 
frostfritt (> 5°C).

Fysikaliska egenskaper:

Densitet: 1,0 - 1,05 g/m3

Flödestid: 12–15 sekunder, 4 mm kupa, DIN 53211 4 mm

Lukt: svag / mild lukt (som naturliga vegetabiliska oljor), luktfri 

efter torkning

Flampunkt: inte brandfarlig

Ingredienser: 

Alkyder med bas av naturliga vegetabiliska oljor, polymer-dis-
persion, färgpigment, tillsatsämnen, vatten.

Säkerhetsinstruktioner – första hjälpen: Får inte släppas 
i händerna på barn. Fyll inte på i behållare som är avsedda 
för mat, drycker eller andra livsmedel. Ät, drick eller rök inte i 
samband med användningen. Använd dammfi lter P2 vid sli-
parbeten. Ventilera ordentligt vid bearbetning och torkning. 
Använd skyddsglasögon och kombinationsfi ltret A2/P2 vid 
sprutarbeten. Skölj omedelbart ögonen eller huden grundligt 
vid beröring. Får inte hamna i avlopp, vattendrag eller jorden. 
Rengör verktygen med vatten och tvål direkt efter användnin-
gen. Lämna endast förpackningar som tömts på allt innehåll 
till återvinning. Lämna fl ytande materialrester på en uppsam-
lingsplats för använt lack. Produkten innehåller natriumpy-
rition och 1,2-benzisotiazol-3 (2H)-on (BIT). Information för 
allergiker på: +49 2583 30 370. 

Miljöinformation:

EU-gränsvärde för minimalt filmbildande lasyrer (kat. A/f ): 130 
g/l VOC (2010). SAICOS Decking Oil H

2
O innehåller max. 130 g/l 

VOC.

Våra tillämpade tekniska råd är baserade på vår bästa kunskap 
och grundar sig på tester, gäller dock utan garanti och befriar 
dig inte från egna tester av våra levererade produkter för att 
bekräfta deras lämplighet för det avsedda ändamålet. 
Användningen och bearbetningen av produkterna ligger utan-
för vår kontroll, därför vilar ansvaret uteslutande hos den som  
bearbetar. När ett nytt tekniskt datablad ges ut förlorar det 
föregående sin giltighet.

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

Decking Oil H
2
O

Tekniskt datablad

Mars 2021

Sida 2/2

SW
E 

· 1
5.

03
.2

02
1


