
Właściwości:
Z Dodatkiem UV do Wosku Twardego Premium SAICOS ogra-
nicza się naturalne zmiany koloru drewna przez światło.

Numery Produktów: 
3242 bezbarwny  dla 0,75
3242 bezbarwny  dla 2,5

Zakres zastosowania:
Do wszystkich podłóg drewnianych:  (z litego drewna, par-
kietów, parkietów z drobnych deseczek, wielowarstwowych) 
oraz po- wierzchni drewnianych we wnętrzach.
Także do innych, mocno użytkowanych powierzchni drewni-
anych: Blatów kuchennych, stołowych, mebli i innych przed-
miotów drewnianych we wnętrzach - także do zabawek i 
pozostałych  przedmiotów z drewna. Nadaje się do użytku w 
łazience i kuchni.

Przygotowanie powierzchni:  
Na 36 godzin przed gruntowaniem należy wyłączyć ogrzewa-
nie podłogowe. Ponowne włączenie może nastąpić po 24 god-
zinach od nałożenia ostatniej warstwy. Dodatek wlać do odpo-
wiedniej wielkości puszki Wosku Twardego Premium SAICOS i 
dobrze wymieszać – nie rozcieńczać.  Powierzchnia musi być 
czysta (max. wilgotność drewna 12 %). Drewno lakierowane pr-
zeszlifować lub oczyścić z farby (ostateczne szlifowanie papie-
rem z ziarnem 120 – 150). Dokładnie zebrać pył powstały po sz-
lifowaniu.

Obróbka:
Pokrywanie przy użyciu SAICOS Oil / Wax Roller, SAICOS Flat 
Brush albo SAICOS Floor Brush.
 
Wskazówka: 
Wielkość pojemników dodatków jest dokładnie przewidziana 
na odpowiednie wielkości puszek (0,75 L i 2,5 L). 1 Dodatek na 
puszkę. 

Uwaga: 
Przy Ultramat niemożliwe nanoszenie z wykorzystaniem szc-
zotki do malowania podłóg SAICOS (Karta Techniczna Wosk  
SAICOS Premium Hardwax-Oil).

Wskazówka: 
Nie wylewać SAICOS Premium Hardwax-Oil bezpośrednio na 
powierzchnię, lecz stosować wanienkę malarską.

Ważna wskazówka:
Do podłóg z drewna twardego / egzotycznego (europejskie i 
egzotyczne drewno twarde/szlachetne), ze znanych nam ga-
tunków tj. np. dąb wędzony, meranti, wenge, merbau, jatoba, 
ipe, jako pierwszą warstwę zalecamy środek o rzadkiej  konsys-
tencji SAICOS Ground Oil Extra Thin. Obróbka zgodna z Kartą 
Techniczną.

Liczba warstw:
Dwa nałożenia: (nie potrzebna impregnacja). 
Nałożyć równomiernie i cieńko.  Dodatek UV stosować w każ-
dej warstwie aplikacyjnej
Renowacja: 1 warstwa z reguły wystarcza.

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

Wydajność na litr: 1 litr wystarcza na ok. 14 m2 przy 2-krotnym 
pokrywaniu. Zależne od rodzaju drewna i struktury pow-
ierzchni.

Czas schnięcia: 
Co najmniej 3 – 5 godzin (w zależności od temperatury i wilgo-
tności powietrza). Schnięcie podstawowe po ok. 2 godzinach. 
Utwardzenie powierzchni po ok. 4 -5 dniach. Schnięcie oksy-
dacyjne – należy dopilnować, aby w trakcie prac i po ich za-
kończeniu okna były otwarte, tak aby zapewniona została 
możliwie dobra cyrkulacja powietrza.

Łatwe utrzymanie:
Czyszczenie i pielęgnacja: Normalne czyszczenie mopem, 
ścierką do kurzu lub odkurzaczem. Można ścierać wigotną 
ścierką (z dodatkiem Ecoline Wash Care). Pielęgnacja odświeża-
jąca i czyszczenie przy użyciu SAICOS Wax Care.

Renowacja: Do tego celu polecamy czyszczenie z zastosowa-
niem Ecoline Magic Cleaner (spójrz Karta Techniczna).

Czyszczenie narzędzi: 
Z zastosowaniem SAICOS Brush Cleaner lub rozpuszczalnika.

» Dodatek do SAICOS Premium Hardwax-Oil Zwiększa 
ochronę UV

» przeznaczony do Ultramatu, matu, półmatu i połysku
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Przechowywanie: 
W zamkniętym pojemniku zdatne co najmniej 1 rok.

Informacje o bezpieczeństwie – pierwsza pomoc: 
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie wle-
wać do pojemników na produkty spożywcze, napoje lub 
innego rodzaju pożywienie. Szmaty nasączone produktem 
natychmiast wypłukać lub przechowywać w hermetycznie 
zamkniętym pojemniku (niebezpieczeństwo zapłonu). Po 
wysuszeniu powłoka ma normalną palność według normy 
europejskiej EN 13501
Zawiera: Oksym 2-butanonu; bezwodnik ftalowy. Może 
wywołać reakcje alergiczne.

Karta charakterystyki produktu dostępna na żądanie.

Wartość graniczna w przepisach EU dla lakierów specjalistycz-
nych dwukomponentowych (Kat. A/j): 350 g/l (2010). SAICOS 
Premium Hardwax-Oil z Dodatkiem UV zawiera max. 350 g/l 
VOC. GISCODE: Ö60. Oznaczenie WGK 2 wg niemieckiej normy.

Nasze doradztwo techniczne w zakresie zastosowania produktu
wynika z najgłębszej wiedzy i powstało na podstawie prób. Na-
leży 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

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
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