
Właściwości: 
Poprzez połączenie SAICOS Premium Hardwax-Oil z Dodatkiem 
Anti-Slip R10 uzyskacie Państwo lepszy współczynnik hamowa-
nia poślizgu.

Numery Produktów: 
3240  bezbarwny  dla 0,75 L
3240  bezbarwny  dla 2,5 L

Zakres zastosowania:
Nadaje się do wszystkich podłóg drewnianych (z litego drewna, 
parkietów, parkietów wielowarstwowych). Szczególnie po-
lecany dla schodów, podestów oraz obiektów np.: Domów 
Spokojnej Starości.

Przygotowanie powierzchni:
Na 36 godzin przed gruntowaniem należy wyłączyć ogrzewanie 
podłogowe. Ponowne włączenie może nastąpić po 24 godzinach 
od nałożenia ostatniej warstwy. Dodatek wlać do odpowiedniej 
wielkości puszki SAICOS Premium Hardwax-Oil  i dobrze wymies-
zać – nie rozcieńczać.  Powierzchnia musi być czysta (max. wilgot-
ność drewna 12 %). Drewno lakierowane przeszlifować lub oczyś-
cić z farby (ostateczne szlifowanie papierem z ziarnem 120 – 150). 
Dokładnie zebrać pył powstały po szlifowaniu. Wykończone ole-
jem/woskiem powierzchnie nie potrzebują szlifowania (zalecane 
czyszczenie Ecoline Magic Cleaner), chyba że drewno jest mocno 
zszarzałe lub wydeptane.

Obróbka: 
Pokrywanie przy użyciu SAICOS Oil / Wax Roller
Wskazówka: 
Wielkość pojemników dodatków jest dokładnie przewidziana 
na odpowiednie wielkości puszek (0,75 L i 2,5 L). 1 Dodatek na 
puszkę. 
Uwaga: 
Przy Dodatku Anty Slip R10 niemożliwe nanoszenie z wykorzysta-
niem szczotki do malowania podłóg SAICOS.

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

Ograniczenia w stosowaniu: 
Nasze doświadczenia pokazały, że w przypadku drewna egzo-
tycznego (jak np. Afzelia,  Meranti, Wengé, Merbau, Jatoba, Ipé) 
oraz drewna modyfikowanego termicznie lub chemicznie  za-
lecane jest położenie warstwy gruntującej SAICOS Ground Oil 
Extra Thin jako podkład. Patrz Karta Techniczna SAICOS Ground 
Oil Extra Thin.

Liczba warstw: 
Dwa nałożenia: (nie potrzebne gruntowanie). 
Nałożyć równomiernie i cienko.  Dodatek Anti-Slip R10 stoso-
wać w każdej 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 godziny (w zależności od tem-
peratury i wilgotności powietrza). Schnięcie podstawowe po 
ok. 2 godzinach. Utwardzenie powierzchni po ok. 4-5 dniach.
Schnięcie oksydacyjne – należy dopilnować, aby w trakcie prac 
i po ich zakończeniu 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 wilgotną 
ścierką (z dodatkiem Ecoline Wash Care).  Pielęgnacja 
odświeżająca 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.

Przechowywanie: 3 miesiące

» dodatek do SAICOS Premium Hardwax-Oil
» przeznaczony do Ultramatu, matu, półmatu i połysku
» zwiększa odporność na poślizg - R10
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Informacje o bezpieczeństwie – pierwsza pomoc: 
Wdychanie oparów szkodliwe dla zdrowia. Powoduje podrażni-
enie skóry. Wywołuje intensywne podrażnienia oczu. Może spo-
wodować alergiczne reakcje skóry.  Może podrażniać drogi 
oddechowe. Unikać wdychania oparów. Po użyciu należy 
dokładnie umyć ręce. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: 
Przemyć dużą ilością wody i mydła. PRZY KONTAKCIE Z OCZAMI: 
Kilka minut ostrożnie płukać wodą. Jeśli używa się soczewek, to 
należy je w miarę możliwości zdjąć. Dalej przemywać wodą. W 
przypadku utrzymującej się wysypki, podrażnienia skóry lub 
oczu, zwrócić się o poradę do lekarza / sprowadzić pomoc 
lekarską.
Zawiera: 2-Butanonoxim. Może wywołać reakcje alergiczne.
Karta charakterystyki produktu dostępna na żądanie

Wartość graniczna w przepisach EU dla lakierów specjalistycznych 
dwu-komponentowych (Kat. A/j): 350 g/l (2010). SAICOS Premium 
Hardwax-Oil  z Dodatkiem Anti-Slip R10 zawiera max. 350 g/l VOC. 
GISCODE: Ö60DD. Oznaczenie WGK1 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 ogólne wskazówki, które nie mogą 
zastąpić własnych prób sposobów zastosowania dostarczanych 
przez nas produktów, pod względem ich przydatności dla za-
mierzonych celów. Ponieważ zastosowanie oraz sposób obróbki 
produktu wykracza poza możliwości naszej kontroli, zakres od-
powiedzialności spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Wraz z 
wydaniem nowej karty technicznej, jej poprzednia wersja wy-
gasa automatycznie. 

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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