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Характеристики:
На основата на естествени растителни суровини (масла
и восъци). Създава дишаща повърхност, регулираща
влажността в дървесината. Подходящ за всички видове
дървени подове (по DIN 18336). Намалява свиването и
раздуването на дървото. Прониква в дълбочина, като по
този начин повишава устойчивостта на дървото. Създава
водоотблъскваща повърхност, с висока
износоустойчивост, отблъсква мръсотия. Устойчив на
битова химия и напитки (кафе, вино, цитрусови сокове и
др.) (по DIN 48861-C).
Повърхности, третирани с Premium Hardwax Oil, са лесни
за почистване и поддръжка, също и за частично
реновиране.
Антихлъзгхащ агент е наличен при 3310 /3305 /3200 3035
/3100 /3317 /3319 /3328 /3381 /3385 /3299 /3333. Продуктът
отговаря по DIN 53160 T.1+2, DIN EN 71T.3.
DIBT approval: Z-157.10-4: 3310 /3305 /3200 /3035 /3100
/3317 /3319 /3328 /3381 /3385 /3299 /3333.

Цветове:
3310 – ултра-мат* - безцветен
3320 – ултра-мат плюс – безцветен
3305 – мат – безцветен
3200 – сатен-мат – безцветен
3035 – гланц – безцветен
3100 – бяло – прозрачен мат
3317 – сребристо сиво – прозрачен мат
3319 – черно – плътен ултра-мат
3328 – тик – прозрачен мат
3381 – орех – прозрачен мат
3385 – палисандър – прозрачен мат
3299 – ефект** - прозрачен
3333 – пюр – прозрачен ултра-мат
*Нанасяне с четка не е препоръчително. При повторно
нанасяне – да се направи междинно шлайфане със
абразив 150.
**Използвайте 3299 само като грунд. За завършек
ползвайте 3200 или 3035

бързо съхне
в безцветен и цветен вариант
създава усещане за естествена
повърхност при всички видове дървени и
коркови подове, мебели и други дървени
повърхности
лесна употреба
много икономичен продукт

Добавки за 3310 ултра-мат, 3310 ултра-мат плюс, 3305
мат, 3200 сатен-мат, 3035 гланц:
3240 – Антихлъзгащ агент R10
3241 – Огнеупорен агент (добавка и импрегнатор)
3242 – UV защита
3243 – Втвърдител 2К
Premium Hardwax Oil е готов за употреба продукт, може
да се ползва самостоятелно или да се комбинира с
добавка UV защита, Антихлъзгащ агент R10 и Втвърдител
2К – или с 2 или 3 добавки. Една добавка е съобразена
пропорционално спрямо разфасовкат Premium
Hardwax Oil.
Съвет: Използвайте само една добавка заедно с
Premium Hardwax Oil – в случай, че ползвате няколко
добавки – смесете всичко в отделен съд. Количеството в
разфасовката на добавките е съобразено за 0.75 L или
2.5 L.
Огнеупорен агент (добавка и импрегнатор)
(Fire Protection class Cfl-s1): ,
Първо нанесете импрегнатора (Impregnation Protection),
след това завършете с Premium Hardwax Oil + добавка
Fire protection. По този начин постигате огнеупорност
class Cfl-s1.
Важно: Използвайте Premium Hardwax Oil + Втвърдител 2К
в рамките на един час след смесване. След отваряне
на опаковката – не затваряйте!
Забележка: Всички цветове позволяват смесване
помежду си. Ако имате разфасовки от различни
партиди – моля, първо ползвайте/смесете тях. Цветът,
който ще постигнете, зависи както от вида на дървото,
така и от качеството на шлайфане/подготовка.
Препоръчваме пробна ръка върху нетретирана част на
дървото, за да добиете ясна представа за цветовия
резултат (по DIN 18356)

Обхват на приложение: За всички видове интериорни
дървени повърхности: паркет, дюшеме, ламелен паркет
и др. За всички видове коркови подове. Също подходящ
продукт за употреба при силно натоварени дървени
повърхности: кухненски плотове, маси, мебели,
подходящ и за детски играчки и други дървени
повърхноси и предмети. Идеален избор за помещения с
висока влажност (кухни и бани)
Подготовка: Дървената повърхност трябва да бъде суха
и чиста (макс. съдържание на влага 12 %). Не трябва да
има остатъци и следи от бои и лакове (финално
шлайфане с абразив 120-150). Премахнете остатъците
прах. За повърхности, който са били омаслявани или
овосъчавани не е необходимо шлайфане (използвайте
чистител Ecoline Magic Cleaner), освен ако дървото не е
силно посивяло и/или износено. При повърхности, които
са изложени на висока влажност (иглолистни и други
меки дървесини в кухни и бани), използвайте SAICOS
Wood Impregnation biocide free (време за съхнене: поне
18 часа). За мебели в баня препоръчваме и едно
покритие със SAICOS Ground Extra Thin и два слоя SAICOS
Premium Hardwax Oil.
Нанасяне: Нанесете продукта, като използвате валяк за
масло и вакси SAICOS Oil/Wax Roller, четка SAICOS Floor
Brush или SAICOS Flat Brush (плоска четка).
SAICOS Premium Hardwax Oil е готов за употреба продукт.
Разклатете добре. Не разреждайте.
Забележка:
Не изливайте продукта директно върху повърхността – подобре работете, като използвате вана.
SAICOS Premium Hardwax Oil може да бъде нанесен и с
използване на машина. За повече информация –
обърнете се към Вашия дистрибутор.
Важно: Препоръчваме използването на SAICOS Ground
Oil Extra Thin като първи слой при употреба въху твърди
и/или екзотични дървесини (пушен дъб, меранти, венге,
мербо, йатоба, ипе и други). Моля спазвайте
техническите указания.
Брой покрития:
При нетретирана повърхност: 2 слоя
(не се изисква грундиране).
За реновация: 1 слой обикновено е достатъчен.
Първи слой: Нанесете тънко и равномерно.
Забележка относно 3310: След първото покритие е
взъможно да се появят белеещи участъци, обикновено
около чворове – тези следи няма да бъдат видими след
второто покритие.
Втори слой: Нанесете тънко и равномерно.
Забележка относно 3299: използвайте само като грунд,
за финално покритие ползвайте 3200 или 3035

Употреба при коркови подове: Нанесете продукта, като
използвате валяк за масло и вакси SAICOS Oil/Wax Roller
или SAICOS Universal Roller “Small”. Маслото ще попие
бързо, нанесете първия слой равномерно и премахнете
излишъка с шпакла.
Температура на работна среда: между 8 °C и 35 °C
Покривност на 1 литър: Приблизително 14 м2 (две
покрития). Покривността зависи от вида и структурата на
дървото. Разходът при коркови повърхности може да
бъде по-висок.
Време за съхнене: мин. 3-5 часа (в зависимост от
температурата и влажността на въздуха). Суха,
неполепяща прах повърхност – след около 4 часа.
Крайна твърдост се постига след 4-5 дни. Осигурете
проветривост в помещението по време на и след
нанасянето на продукта.
Време за съхнене при коркови подове: мин. 6-10 часа
часа (в зависимост от температурата и влажността на
въздуха). Осигурете проветривост в помещението по
време на и след нанасянето на продукта. Премахнете
излишъка, използвайки абсорбираща кърпа или
изравнете с бял пад.
Лесна поддръжка:
Почистване и поддръжка: Ежедневно почистване с моп
или прахосмукачка. Почиствайте с влажен моб (Ecoline
Wash Care). За освежаване и почистване ползвайте
SAICOS Wax Care.
Забележка: Първоначална поддръжка със SAICOS Wax
Care е препоръчителна за скоро инсталирани,
фабрично третирани подове.
Реновация: Препоръчваме почистване с Ecoline Magic
Cleaner. Не е необходимо шлайфане. Препоръчваме
леко триене/търкане на повърхността с груба вълнена
материя , след което нанесете SAICOS Professional Care
Oil върху почистената повърхност (с еднодискова
машина и бял пад).
Почистване на инструментите: със SAICOS Brush Cleaner
Съхранение: Поне 5 години в затворен съд. Течният
продукт не е чувствителен на замръзване. За да
възстановите разливните качества на продукта, след
като е бил изложен на ниски температури –
съхранявайте в помещение със стайна температура за
няколко часа. След това разклатете добре.
Физически качества:
Плътност: 0.84-0.95 г/куб. см
Вискозитет: 55-95 секунди, 4 мм, DIN 53211
Мирис: слаб, без мирис след изсъхване
Температура на възпламеняване: >61°C по DIN 53213

Мерки за безопаснот – Пъра помощ
Пазете далеч от деца! Не преливайте в съдове и
контейнери за съхранение на хранителни продукти
и/или напитки, Измийте обилно и непосредствено след
употреба тъкани и инструменти, използвани за нанасяне
на продукта, или ги сухранявайте в херметически
затворени съдове (опасност от самозапалване).
Изсъхналата повърхност, постигнала крайна твърдост, е
възпламенима по EURO норма EN 13501 (DIN 4102 B2).
3310 /3035 /3319 /3333 съдържат:
2-Butanonoxim. Може да предизвика алергични реакции.
3305 /3200 /3100 /3317 /3328 /3381 /3385 /3299 съдържат:
2-Butanonoxim; phtalic anhydride. Може да предизвика
алергични реакции.

EU limit за еднокомпонентни покрития (категория A/i):
500 g/l (2010).
SAICOS Premium Hardwax Oil съдържа макс.. 500 g/l VOC.
GISCODE: Ö60. GGVSEB / ADR -/- · WGK 1 , по немски
стандарт.
Гореописаните съвети и препоръки са следствие от
нашите знания, тестове и експерименти, добити при
разработване на продукта.
Тъй като прилагането и обработката на продуктите
е извън нашия контрол, отговорност носи единствено
потребителят. С публикуването на този технически
лист, всички предходни губят своята валидност.

Вносител:
Вема-ен ЕООД
Ул. Проф. Г. Златарски 5
1700 София, България
+359 2 862 21 25
+359 885 959 374
info#@vema-en.com
www.vema-en.com

Производител:
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

