
Egenskaper: 

SAICOS End-Grain Sealing Wax används för att förebygga 
hårfi na sprickor i ändar och förebygger att träet blöder. Det 
skyddar ändar och snittytor mot sprickor och fukt och är starkt 
vattenavvisande.

Färgton:

8131 färglös

Användningsområden:

Ändar ock avsågade kanter på terrassträer.

Förberedelse:

Änden måste vara ren, fett- och dammfri. Rör om ordentligt i 
burkens innehåll före användningen. SAICOS End-Grain Sealing 

Wax ska strykas på som täckfärg och får inte målas över. Om 
vaxet har förvarats svalt, är grumligt och/eller tjockt ska man 
värma det något i ett vattenbad före användningen.

Påföring:

Använd en duk eller en svamp för att stryka på SAICOS End-

Grain Sealing Wax på snittytan så att det uppstår en tunn 
vaxhinna.

Bästa bearbetningstemperatur:

mellan 8 °C och 35 °C.

Täckning per liter: 

1 liter räcker för ca 14 m² på sågat trä. Beroende på träslag och 
ytstruktur.

Antal strykningar: 

1x SAICOS End-Grain Sealing Wax.

Torktid:

Sitter fast redan efter ca 1 timme. Helt torrt - beroende på 
luftfuktigheten - efter ca 24 timmar.

Rengöring av arbetsredskap: 

med SAICOS Brush Cleaner.

Lagringsbarhet:

I sluten behållare minst 5 år.
Den fl ytande produkten är inte frostkänslig - lagra några tim-
mar vid rumstemperatur och rör om väl
för att återfå en bra konsistens efter frost.

Fysikaliska egenskaper:

Densitet: 0.85 - 0.91 g/m3

Lukt: svag/mild, luktfri efter torkning 

Flampunkt: > 61 °C enligt DIN 53213

Säkerhetsinstruktioner - första hjälpen: Förvaras utom 
räckhåll för barn. Inte avsedd att förtäras, drickas eller förva-
ras i matbehållare. Tvätta omedelbart ur alla trasor dränkta 
med den fl ytande produkten, eller förvara dessa i en lufttät 
behållare (risk för antändning). Den torkade färgen är nor-
malt brandfarlig enl. EURO-standard EN 13501 (DIN 4102 B2). 
Säkerhetsdatablad fi nns att rekvirera.

EU-gränsvärde för enkomponents-speciallack (kat. A/i): 500 g/l 
(2010). SAICOS End-Grain Sealing Wax innehåller max. 500 g/l 
VOC.
GGVSEB/ADR -/-

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. Anvä-
ndningen och bearbetningen av produkterna ligger utanför 
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

» skyddar ändar och avsågade ställen mot sprickor och 

fukt

» för alla terrassträer

» smutsavvisande

» mycket vattenavvisande
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