
 

BAREVNÝ VOSK KLASIK 
 

přírodní prostředek pro konečnou úpravu veškerých dřevěných předmětů v interiéru - podlahy, 
nábytek, hračky, dřevěné obložení stěn, stropů aj. 
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Vlastnosti výrobku: 
SAICOS BAREVNÝ VOSK KLASIK se vyrábí podle nejnovějších 
poznatků vědeckého výzkumu v oblasti ochrany dřeva. 
Je to profesionální a na údržbu nenáročný prostředek 
z přírodního vosku pro konečnou úpravu povrchu veškerého 
dřeva v interiéru. Je šetrný k životnímu prostředí a vyhovuje všem 
přirozeným požadavkům dřeva na ochranu. Vyrábí se z přírodních 
surovin, reguluje vlhkost dřeva a umožňuje dřevu dýchat, podobně 
jako dýchá lidská pokožka. Dřevo si zachová svou přirozenou krásu. 
Dřevo má po ošetření hedvábně matný lesk, který je však možno 
dalším leštěním zvýšit, např. u nábytku. 
SAICOS BAREVNÝ VOSK KLASIK chrání dřevo přirozenou cestou. 
 
Oleje proniknou hluboko pod povrch dřeva a chrání je zevnitř. Dřevo 
je tak stále zdravé a pružné. 
 
Vosky chrání povrch dřeva, který je odolný a snadno se udržuje. 
Dřevo ošetřené přípravkem SAICOS BAREVNÝ VOSK KLASIK 
odpuzuje vodu a špínu, je odolné vůči opotřebení a snadno se 
udržuje. Káva, víno nebo agresivní ovocné šťávy vylité na dřevo 
nemohou proniknout do hloubky a lze je snadno setřít z hladkého 
dřevěného povrchu, který čisticí prostředky používané v domácnosti 
nepoškodí. 
SAICOS BAREVNÝ VOSK KLASIK nepraská, neodlupuje se, ani se 
na něm netvoří vypoukliny. 
 
Ošetření dřeva pomocí SAICOS BAREVNÝ VOSK KLASIK je 
možno kdykoli obnovit, aniž by bylo nutné dřevo předtím 
brousit. Stačí jen nanést novou vrstvu na čistý a suchý povrch. 
 
Odstíny: 
SAICOS BAREVNÝ VOSK KLASIK se dodává v bezbarvém 
provedení, jakož i v přírodních barvách nejčastěji používaných druhů 
dřeva. Kromě toho je k dispozici též v jiných barvách, které i při 
nanesení v jedné vrstvě zabarví dřevo do přírodně vypadajících 
odstínů. Nabídka tak zahrnuje mnoho variant barevného provedení, 
nejen pro nábytek a obklady, ale i pro dřevěné podlahy. 
Bílý barevný odstín je k dispozici v průhledném i krycím provedení. 
1 vrstva (2 vrstvy: krycí) 
3010 bezbarvý 
3013 bříza 
3018 hrušeň 
3021 borovice 
3022 kaštan 
3023 buk 
3028 teak 
3032 třešeň 
3038 mahagon 
3058 dub 
3081 vlašský ořech 
3085 palisandr 
3090 eben 
3017 stříbrošedá 
3020 terakota 
3050 levandule 
3060 listová zeleň 
3009 bílá transparentní 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2 vrstvy: 
4009 bílá krycí 
Poznámka: Průhledné barvy - při nanesení přes základní nátěr 
Saicos extra dunn, vytvoří mimořádně rovnoměrný a krásný povrch. 
 
Oblast použití: 
Je určen pro veškeré druhy dřeva, jakož i všechny způsoby jeho 
použití v interiéru: obklady stěn a stropů, nábytek, dveře, podlahy, 
trámy, vrchní desky stolů a všechny jiné dřevěné předměty, jakož i 
překližky a OSB. 
 
Je zdravotně nezávadný při použití na dětské hračky. 
Je ideální pro dřevěný a vestavěný nábytek ve vlhkém prostředí jako 
jsou kuchyně a koupelny, neboť vlhkost neohrozí mikroporézní a 
vodu odpuzující povrch nábytku. 
SAICOS BAREVNÝ VOSK KLASIK v provedení bílá se velmi dobře 
hodí pro kuchyňský a koupelnový nábytek a jiné bílé dřevěné 
předměty, protože se mj. nepraská, neloupe se a netvoří vypoukliny. 
Zejména se doporučuje k restaurování historického nábytku. 
Zestárlý povrch dřeva ožije, bude odolný a bude se snadno 
ošetřovat. 
 
SAICOS BAREVNÝ VOSK KLASIK se také dobře hodí k vytvoření 
základního barevného nátěru dřevěných, korkových nebo 
bambusových podlah. 
Způsob použití: 
 
Příprava: 
Povrch dřeva musí být čistý a suchý. Oškrábejte nebo broušením 
odstraňte všechny zbytky předchozích nátěrů (nakonec obruste 
skelným papírem zrnitosti 150-220). Předměty napuštěné olejem 
nebo voskem stačí jenom očistit. 
Je-li to možné, ošetřete nové dřevo před montáží ze všech stran. 
Dřevo, které má ve vlhkém prostředí (koupelny, kuchyně apod.) 
sklon k zamodrání např. borovice, doporučujeme předem natřít 
jednou vrstvou našeho přípravku WOOD-IMPREGNATION 
neobsahujícího biocidy (prevence a ochrana proti plísním a 
zamodrání, bez použití fungicidů). 
Povrch dřeva musí být bez námrazy. 
 
Nanášení: 
Nátěr nanášíme plochým štětcem SAICOS (pouze z přírodních 
štětin) nebo hadříkem neobsahujícím (na podlahy používejte 
podlahářský štětec SAICOS, špachtli nebo plochý štětec). 
Lze rovněž nanášet stříkáním. 
SAICOS BAREVNÝ VOSK KLASIK je připraven k okamžitému 
použití – neřeďte, jen dobře promíchejte. 
Nanášejte rovnoměrně a ve slabé vrstvě ve směru vláken dřeva. 
Doba schnutí je přibližně 8 hodin (v závislosti na teplotě a vlhkosti 
prostředí). 
Na povrch nátěru se prach nelepí po přibližně 4 hodinách. 
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K ošetření obkladů stěn a stropu obvykle stačí jedna vrstva, jen 
v případě odstínu krycí bílá je třeba dvou vrstev. 
Po zaschnutí je hedvábně matný povrch možno dále přeleštit a 
dosáhnout tak vyššího hedvábného lesku. 
Chcete-li dosáhnout sytějšího barevného odstínu naneste po 
zaschnutí druhou vrstvu nátěru. 
Druhou vrstvu doporučujeme i pro ošetření nábytku a zejména 
namáhaných vrchních desek stolů (pro podlahy doporučujeme jako 
druhou vrstvu náš rychle schnoucí SAICOS TVRDÝ VOSKOVÝ 
OLEJ PREMIUM). 
 
Na všechny druhy tvrdých a vzácných dřev doporučujeme pro 
snadnější proniknutí pod povrch použít COLOR WAX EXTRA 
THIN. 
 
Profesionální nanášení stříkáním: 
Stříkací pistolí: 
Všechny výrobky SAICOS lze nanášet stříkací pistolí s tryskou 
velikosti 1,0 - 1,8; a tlakem 1,5 – 2,5 baru. 
HVLP (High Volume/Low Pressure – Vysoký objem/Nízký tlak) 
je systém nanášení, který pracuje s vysokým objemem a nízkým 
tlakem. Všechny výrobky SAICOS je možno nanášet pomocí tohoto 
systému, který je nutno podle potřeby seřídit. 
Stříkání Airless/Airmix – Beze vzduchu/ se směsí vzduchu: 
Při stříkání beze vzduchu tlačí čerpadlo barvu skrze trysku a tvar 
trysky rozhoduje o výsledku. Použitý tlak se mění a závisí na 
čerpadlu. 
Všechny výrobky SAICOS lze nanášet pomocí systému airless a 
airless plus. Je-li viskozita barvy nízká, doporučuje se pracovat 
s nízkým tlakem. 
Poznámka: Kvalita nástřiku závisí na výběru trysky a tlaku. Každý 
uživatel by se měl rozhodnout pro určité individuální nastavení trysky 
a tlaku, jelikož na trhu se nabízí mnoho různých stříkacích systémů 
(řiďte se pokyny výrobce). 
 
Nejlepší teplota pro nanášení: 
Mezi 8 a 35 stupni Celsia 
Nanášejte pouze na dřevo bez námrazy. 
 
Počet vrstev: 
Jedna vrstva na běžný typ povrchu, jako jsou stěny a stropy. 
Dvě vrstvy na nábytek (např. desku stolu nebo pracovní plochu), 
nebo je-li třeba dosáhnout poloprůzračného? barevného odstínu. 
 
Čištění pracovního náčiní: 
Za použití přípravku SAICOS BRUSH CLEANER neobsahujícího 
benzen. Přípravek slabě zapáchá. 
 
Čas potřebný k zaschnutí: 
Přibližně 8 hodin (v závislosti na teplotě a vlhkosti prostředí). Prach 
se na nátěr nelepí pro přibližně 4 hodinách. Zajistěte dobré větrání 
(schnutí za pomoci kyslíku). 
 
Jednoduchá údržba: 
Předměty ošetřené nátěrem SAICOS COLOR WAX CLASSIC 
nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Prach stírejte suchým nebo 
navlhčeným hadříkem. K odstranění trvalejšího znečištění nebo 
k obnově povrchu používejte náš tekutý přípravek SAICOS WAX 
CARE. 
Obnova nátěru je rovněž velmi jednoduchá. Stačí jen nanést další 
vrstvu na čistý a suchý povrch. Lze také obnovit nátěr jen na části 
povrchu, aniž by vzniklo viditelné rozhraní mezi starým a novým 
nátěrem. 
 
Složení: 
Obsahuje více než 50% pevných látek. 
 
Přírodní rostlinné vosky a oleje: vosky Karnauba a Candelilla, 
oleje ze sóji a slunečnice, parafín. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Přídatné látky: Zinek-Zirkon-Kobalt-Oktoáty (vysoušecí činidla 
z olova prostých minerálních látek ). 2-Butanonoxim (zabraňuje 
tvorbě škraloupu). 
Polysiloxanes (báze kyseliny silicidové, silně vodoodpudivý).? 
 
Prchavé látky (rozpouštědla): mastné uhlovodíky 
(dearomatizovaný lakový benzín – prostý benzolu – vyhovuje 
požadavkům na čistotu evropské farmakologie. ? 
 
Barviva: minerální a organická, odolná vůči ultrafialovému záření, 
jsou povolena pro použití v potravinářství. 
 
Hraniční hodnota v EU pro obsah VOC v Barevný vosk Klasik 
(kategorie A/e): 400 g/l (2010). Barevný vosk Klasik obsahuje 
maximálně 395g/l VOC. 
 
Fyzikální vlastnosti: 
Specifická hmotnost/hustota: 0,9 – 1,25 g/cm3. 
Viskozita: 40 sec., 4mm nádoba, DIN 53211. 
Zápach: střední, páchne po přírodních a rostlinných olejích a 
voscích, po zaschnutí bez zápachu. 
Bod vzplanutí: více než 61 stupňů Celsia podle DIN 53213 (podle 
EURO-normy není jeho určení vyžadováno) 
Zaschlý nátěr není normálně hořlavý podle Euro normy EN 13501 
(DIN 4102). 
 
Bezpečnostní pokyny: 
Skladujte mimo dosah dětí. Zamezte kontaktu s potravinami a 
krmivy. Neplňte do nádob obvykle používaných pro potraviny a 
nápoje. Dojde-li k zasažení očí, vypláchněte je velkým množstvím 
vody a vyhledejte lékaře. S přípravkem nemanipulujte v blízkosti 
otevřeného ohně. 
Hadřík použitý k nanášení přípravku ihned vyperte nebo jej skladujte 
ve vzduchotěsné nádobě (nebezpečí vzplanutí). Po zaschnutí je 
normálně hořlavý (EURO norma EN 13501, německá norma DIN 
4102). 
 
Skladování: 
Při skladování v dobře uzavřených nádobách je doba použitelnosti 
alespoň 5 let. Je odolný vůči mrazu. Dojde-li vlivem mrazu ke 
zhoustnutí přípravku, skladujte jej po několik hodin při pokojové 
teplotě a potom dobře promíchejte. 
 
Vydatnost: 
1 Litr vydá přibližně na 21 m2 jedné vrstvy nátěru, nebo 13 m2 dvou 
vrstev nátěru. 
 
Balení a vydatnost: 
0,375L vydá přibližně na 8 m2 při 1 vrstvě 
5 m2 při 2 vrstvách 
0,75L vydá přibližně na 16 m2 při 1 vrstvě 
10 m2 při 2 vrstvách 
2,5L vydá přibližně na 53 m2 při 1 vrstvě 
33 m2 při 2 vrstvách 
10,0L vydá přibližně na 212 m2 při 1 vrstvě 
132m2 při 2 vrstvách 
25,0L vydá přibližně na 530 m2 při 1 vrstvě 
333m2 při 2 vrstvách 
(v závislosti na druhu dřeva a stavu jeho povrchu). 
 
Zdraví a životní prostředí: 
SAICOS Barevný vosk Klasik neobsahuje biocidy ani konzervační 
látky. Podle nařízení o škodlivých látkách není zapotřebí jej značit a 
je fyziologicky neškodný. Zaschlý povrch vyhovuje německé normě 
DIN 53160 T. 1+2 (odolnost vůči pocení a slinám) a evropské normě 
EN 71 T.3 (hodnocení migračního chování) = je vhodný pro dětské 
hračky. 
 
Všechny výrobky SAICOS jsou vyrobeny Německu. 

 

 


