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Vlastnosti výrobku: 
SAICOS OLEJ NA NÁBYTEK slouží speciálně na úpravu 
nábytku, stolových desek, kuchyňských pracovních desek, 
dveří a jiných dřevěných výrobků (např. hračky) v interiéru. 
Zdraví neškodný, snadno se udržuje - na bázi přírodních surovin. 
SAICOS OLEJ NA NÁBYTEK 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. 
SAICOS OLEJ NA NÁBYTEK se spojí trvale se dřevem – 
proto žádné broušení při renovaci. 
Povrchy odpuzují vodu a špínu, jsou extrémně odolné vůči 
domácím chemikáliím a jiným flekům. 
Také káva, víno nebo agresivní ovocné šťávy lze z povrchu 
snadno odstranit. 
SAICOS OLEJ NA NÁBYTEK zachovává plochám nábytku 
přírodní krásu, také po dlouhodobém používání. 
 
Odstíny: 
3311 bezbarvý 
Oblast použití: 
Nábytek, stoly, kuchyňské pracovní desky, dveře, dřevěné 
pulty, rovněž dveře, obrazové rámy, lišty, dřevěné hračky, 
atdP Ideální pro nábytek v místnostech s vysokou vlhkostí 
jako kuchyně a koupelny. 
Pro domácnost v praktickém balení 0,3 litru. 
Způsob použití: 
Příprava: 
Povrch dřeva musí být čistý a suchý (max. vlhkost 15%). 
Odstraňte případné zbytky laků (konečná zrnitost 120-150). 
Silně znečištěné olejované plochy nejprve důkladně vyčistěte 
přípravkem SAICOS Magic cleaner. 
Jednoduché nanášení: malý obal s obsahem 0,3 l 
s praktickým uzávěrem byl vyvinut pro domácí uživatele. 
Před použitím dobře protřepat. Nanášíme hadříkem nebo 
plochým štětcem s přírodními štětinami. 
1. nátěr stejnoměrně v tenké vrstvě ve směru vláken dřeva 
Přebytečný materiál setřeme hadrem. 
Schnutí: ca. 4-6- hod při dobrém větrání. 
2. nátěr (např. u pracovních desek) jako 1. nátěr 
Při požadavku na slabý lesk a pro pozdější údržbu, 
doporučujeme náš osvědčený SAICOS VOSK NA ÚDRŽBU 
(rovněž v praktickém balení 0,3 l) 
 
Nejlepší teplota pro nanášení: 
Mezi 8oC a 35oC 
Počet vrstev: 
1 – 2 (žádný předchozí základ) 
Čištění pracovního náčiní: 
Za použití přípravku SAICOS čistič štětců, neobsahujícího 
benzen. 
 
Jednoduchá údržba: 
Běžný úklid s prachovkou nebo mopem. Možno stírat na 
vlhko (hadr řádně vyždímat). Je možno použít do vody 
SAICOS Prostředek na údržbu. 
Oživení a čištění se SAICOS údržbový vosk. Vosk dáme na 
hadr nebo přímo na povrch a řádně rozetřeme. Pro fleky 
nebo při silnějším zašpinění použijeme SAICOS Polierpad. 
Renovace: není nutné broušení. 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. Pokud je plocha velmi nevzhledná, 
nejprve vyčistěte s Magic Cleaner. 
 
 
 

 
Čas potřebný k zaschnutí: 
Min. 8 hodin na jeden nátěr (v závislosti na teplotě a vlhkosti 
prostředí). Prach se na nátěr nelepí pro přibližně 4 hodinách. 
Zajistěte dobré větrání - schnutí za pomoci kyslíku. 
 
Složení: 
Obsahuje více než 50% pevných látek. 
 
Na přírodní rostlinné bázi: 
Karnauba a Candelilla vosk, Parafin, 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 pro Saicos Olej na nábytek v EU pro 
obsah VOC (kategorie A/i): 500 g/l (2010). Saicos Olej na 
nábytek obsahuje maximálně 437 g/l VOC 
 
Fyzikální vlastnosti: 
Specifická hmotnost/hustota: 0,886 g/cm3. 
Viskozita: 90 sec., 4mm nádoba, DIN 53211. 
Lehce tixotropní, krémoviý. 
Zápach: slabá/střední, 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) 
 
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 přibližně na 13 m2 na 2 vrstvy nátěru na hladké dřevo, 
nebo na 23 m2 pro jeden nátěr na hladké dřevo. 
Balení a vydatnost: 
0,3 L, praktické balení pro domácnost s uzávěrem 
vydá přibližně na ca. 7 m2 při 1 vrstvě 
4 m2 při 2 vrstvách 
(v závislosti na druhu dřeva a stavu jeho povrchu). 
Zdraví a životní prostředí: 
SAICOS BAREVNÝ VOSK EXTRA 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. 


