
ČIRÁ LAZURA 
bezbarvá olejová lazura pro všechny druhy dřeva a mnohostranné použití 

vnitřní i vnější – transparentní – slabě lesklá 
odolná vodě a nečistotám – lehce se udržuje 

protiskluzná 
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Vlastnosti výrobku: 
SAICOS Čirá lazura je vyvinuta na základě nejnovějších 
znalostí. Jedná se o bezbarvý nátěr na dřevo v exteriéru, 
které má zůstat přírodní. Z přírodních olejů vyrobená SAICOS 
Čirá lazura vyhladí po vrch dřeva. Je velmi odolná zašpinění a 
vodě, rovněž proti škrábancům a celkovému opotřebování. 
SAICOS Čirá lazura chrání přirozeně: 
Olej proniká hluboko pod povrch dřeva, udržuje dřevo elastické 
a chrání povrch před opotřebením a vlhkostí. Omezuje 
bobtnání a smršťování dřeva. 
SAICOS Čirá lazura udržuje dřevo krásné, povrch se neloupe, 
nepraská, lze jej snadno čistit, udržovat a lehce renovovat. 
Povrch je odolný vůči domácím chemikáliím jako káva, čaj, 
víno, pivo, cola nebo agresivní ovocné šťávy. Tekutiny vylité 
na povrch nemohou proniknout do hloubky dřeva a lze je 
snadno odstranit. ( DIN 68861-1C). 
Velká výhoda je při použití na terasách:povrch je v suchém 
stavu protiskluzný. 
 
Odstíny: 
0111 bezbarvý 
Hedvábně matný povrch zvýrazňuje přirozenou krásu dřeva. 
Je bez UV ochrany, proto dřevo přirozeně mění odstín. Pokud 
má být zachován odstín dřeva doporučujeme nátěr naším 
Saicos speciálním olejem v požadovaném odstínu nebo 
Saicos Olejovou lazurou vnější v případě požadavku na 
ochranu proti hnilobě, plísni, škůdcům. 
 
Oblast použití: 
Vhodný pro veškeré dřeviny a mnohostranné použití. 
1. Jako samostatný nátěr dřeva (1-2 nátěry) při zachování 
přirozeného dřeva, např. podhledy, stropy, rošty, bez přímého 
slunečního záření. 
Nebo na venkovní dřevo u kterého nechceme bránit přirozené 
změně odstínu (1-2 nátěry), např. Kanadský cedr, který po 
letech získá stříbrošedý odstín (platí i pro mnoho evropských 
dřevin) 
2. Jako lehce lesklý konečný nátěr (1 nátěr) na nátěry na bázi 
oleje, např. fasády, terasy, zahradní nábytek, vrata, dveře … 
3. Jako základ pro měkké dřeviny pro sjednocení nasákavosti 
povrchu pro další barevné nátěry, (zejména transparentní 
lazury) 
Osvědčený nátěr při stavbě lodí na dřevo nad hladinou ponoru, 
místo lodního laku. (protiskluzný, lehce se udržuje a snadno 
renovuje) 
SAICOS Čirá lazura neobsahuje biocidy ani žádné 
konzervační látky a proto může být použita i v interiéru. 
 
Způsob použití: 
Příprava: 
Povrch dřeva musí být čistý, suchý a hladký. Oškrábejte nebo 
broušením odstraňte všechny zbytky předchozích nátěrů 
Povrch natřený Saicos nátěry nebo jinými nátěry s otevřeným 
povrchem očistěte, bez broušení. Pečlivě odstraňte prach. 
Ještě nenatřené dřevo ošetřete ze všech stran. 
Dřevo se sklonem k zamodrání v prostředí s vysokou vlhkostí 
(borovice a smrk a jiné druhy měkkého dřeva ) nejdříve ošetřete 
přípravkem SAICOS impregnace (prevence a ochrana proti 
zamodrání,nechte schnout alespoň 18 hodin, pak naneste 
konečnou vrstvu). 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nanášení: 
Na dřevěné podlahy: 
plochým ručním štětcem (pouze z přírodních štětin) nebo 
válečkem. Můžeme také máčet nebo stříkat. Nátěr je připraven 
k nanášení, neředit. Dobře promíchat. 
Nátěr proveďte rovnoměrně a v tenké vrstvě ve směru vláken 
dřeva. 
 
Schnutí: min 10 hodin (v závislosti na teplotě a vlhkosti 
prostředí). Proti prachu za 6 hod. 
Dle potřeby naneseme druhý nátěr po dokonalém zaschnutí. 
Jako konečný nátěr na barevné nátěry je dostačující jeden 
nátěr. 
 
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 systému (řiďte se pokyny výrobce). 
 
Nejlepší teplota pro nanášení: 
Mezi 8 a 35 stupni Celsia. 
 
Počet vrstev: 
Samostatný nátěr: 2 nátěry (bez základu) 
Renovace: 1 – 2 nátěry, dle stavu 
 
Čištění pracovního náčiní: 
Za použití přípravku Saicos ředidla neobsahujícího 
benzen.Přípravek slabě zapáchá. 
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Čas potřebný k zaschnutí: 
Min. 10 hodin pro každý nátěr (v závislosti na teplotě a 
vlhkosti prostředí). 
Schnutí oxidací, zajistěte dobré větrání (schnutí za pomoci 
kyslíku). 
Zahradní nábytek nechat dobře proschnout. 
 
Jednoduchá údržba: 
Omýt nebo ostříkat vodou. Při silném znečištění (zahradní 
nábytek) je možno do vody přidat Saicos -Prostředek na 
údržbu. 
Případný výskyt zelených povlaků lze snadno odstranit pomocí 
SAICOS-Odstraňovače zeleného povlaku. 
Pryskyřici a jiné látky vystupující ze dřeva odstraníme 
SAICOS-ředidla, Čističe na štětce 
 
Oživení: příležitostně nebo v případě potřeby obnovovacího 
nátěru SAICOS čirá lazura (nebo jiným Saicos nátěrem) 
naneste na očištěnou plochu. 
 
Renovace: SAICOS čirá lazura naneseme na ošetřenou 
plochu bez broušení 
 
Složení: 
Na přírodní rostlinné bázi: oleje ze sóji, slunečnice, bodláků 
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. 
Hraniční hodnota v EU pro obsah VOC (kategorie A/f): 700 
g/l (2010). SAICOS Speciální olej na dřevo obsahuje 
maximálně 560 g/l VOC 
 
Fyzikální vlastnosti: 
Specifická hmotnost/hustota: 0,86 – 0,88 g/cm

3
, 

Viskozita: 28 sec., 3mm nádoba, DIN 53211.řídká 
Zápach: slabý/střední (po přírodních a rostlinných olejích), po 
zaschnutí bez zápachu. 
Bod vzplanutí: více než 61 stupňů Celsia podle DIN 53213 
(podle EURO-normy není jeho určení vyžadováno) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bezpečnostní pokyny: 
Skladujte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob obvykle používaných 
pro potraviny a nápoje. Zamezte styku s potravinami a krmivy. 
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 23,0 m2 jedné vrstvy nátěru, nebo 13,5 
m2 dvou vrstev nátěru. 
Balení a vydatnost: 
0,75L = ca. 10 m2 pro 2 vrstvy, hladký povrch 
2,5L = ca. 32 m2 pro 2 vrstvy, hladký povrch 
10,0L = ca. 130 m2 pro 2 vrstvy, hladký povrch 
25,0L = ca. 320 m2 pro 2 vrstvy, hladký povrch 
 
Zdraví a životní prostředí: 
SAICOS Tvrdý voskový olej Classic a Premium neobsahuje ani 
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. 
Označení Xn. 
 
 
Shora uvedené informace jsou v souladu s našimi nejlepšími 
znalostmi, avšak bez záruky.Všechny výrobky SAICOS jsou 
vyrobeny v Německu. 


