
Właściwości:

SAICOS End-Grain Sealing Wax służy zapobieganiu pęknięć na 

czołach, jak też wyciekom substancji naturalnych z drewna. 

Chroni czołowe krawędzie oraz miejsca przecięcia przed spęka-

niami i wilgocią, i jest mocno odporny na wodę.

Odcień koloru:

8131 Bezbarwny

Zakres zastosowania: 

Krawędzie czołowe i cięte w deskach tarasowych.

Przygotowanie:

Krawędzie czołowe muszą być czyste, pozbawione tłuszczu i 

kurzu. Przed użyciem zawartość puszki należy dobrze wymie-

szać. SAICOS End-Grain Sealing Wax jest nakładany jako ostatnia 

warstwa i jako taki nie może być zamalowywany. Wosk prze-

chowywany w zimnym miejscu, albo uległy zgęstnieniu, przed 

użyciem podgrzać w kąpieli wodnej.

Sposób zastosowania:

SAICOS End-Grain Sealing Wax nanosić na miejsca cięcia za pomocą 

ścierki lub gąbki, tak aby utworzyła się lekka warstwa wosku.

Najlepsza temperatura podczas stosowania: Między 8 °C a 35 °C.

Wydajność na litr:

1 litr wystarcza na ok. 14 m2 na drewnie ciętym.

Zależnie od rodzaju drewna i struktury powierzchni.

Ilość warstw: 1x SAICOS End-Grain Sealing Wax.

Czas schnięcia:

Materiał można brać do ręki już po ok. godzinie. Dokładne przeschnię-

cie – zależnie od wilgotności powietrza – po ok. 24 godzinach.

Czyszczenie narzędzi: Przy użyciu SAICOS Brush Cleaner.

Przechowywanie:

W zamkniętym pojemniku zdatne co najmniej 5 lat.  Produkt w for-

mie płynnej nie jest zagrożony przemarznięciem – celem przy-

wrócenia należytych właściwości, zaleca się przetrzymanie pojem-

nika przez kilka godzin w temperaturze pokojowej oraz dobre 

wymieszanie preparatu.

Właściwości fizyczne:

Gęstość: 0.85 - 0.91 g/cm3

Zapach: słaby / łagodny, po wyschnięciu bezzapachowy

Temperatura zapłonu: > 61 °C zgodnie z normą DIN 53213

Wskazówki dot. bezpieczeństwa i pierwszej pomocy:

Chronić przed dziećmi. Nie przelewać do pojemników po 

napojach, jedzeniu i innych, służących do przechowywania 

produktów spożywczych. Ścierki nasączone tym środkiem 

natychmiast wyprać lub przechowywać w hermetycznym 

pojemniku (zagrożenie zapłonu). Po wyschnięciu stopień łat-

wopalności produktu jest normalny, zgodnie z normą EURO-

Norm EN 13501 (DIN 4102 B2).

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Wartość graniczna w przepisach EU dla lakierów specjalistycz-

nych jednokomponentowych (Kat. A/i): 500 g/l (2010). 

SAICOS End-Grain Sealing Wax zawiera max. 500 g/l VOC. 

 GGVSEB / ADR -/-

Nasze doradztwo techniczne w zakresie zastosowania produktu 

wynika z najgłębszej wiedzy i powstało na podstawie prób. 

Należy je jednak traktować jako niewiążące wskazówki, które 

nie zwalniają Państwa z wykonywania własnych prób sposobów 

zastosowania dostarczanych przez nas produktów pod wzglę-

dem ich przydatności dla zamierzonych celów. Ponieważ zasto-

sowanie oraz sposób obróbki produktu wykracza poza nasze 

możliwości kontroli, dla tego też zakres odpowiedzialności 

spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Wraz z wydaniem nowej 

karty technicznej, jej poprzednia wersja wygasa automatycznie. 

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

» chroni krawędzie czołowe i krawędzie cięcia przeciw 

pęknięcią i wilgocią

» do każdego drewna tarasowego

» odporny na zabrudzenia 

» mocno odporny na wodę (hydrofobowy)

End-Grain Sealing Wax 
Karta techniczna 
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https://www.saicos.de/pl/produkt/end-grain-sealing-wax/

