
Właściwości:
SAICOS Clear Oil Finish jest bezbarwną powłoką olejową do 
drewna, które ma zachować swój naturalny wygląd. Działa odpor-
nie na wodę i zabrudzenia, chroni przed zarysowaniem i innymi 
uszkodzeniami wynikającymi z użytkowania.

SAICOS Clear Oil Finish chromi powierzchnię w sposób natu-
ralny:
Oleje naturalne wnikają głęboko w drewno, utrzymują je zdrowym 
i elastycznym oraz chronią powierzchnię przed wpływem 
warunków pogodowych i wilgocią. Zmniejszają pęcznienie i 
obkurczanie drewna (powstawanie fug). SAICOS Clear Oil Finish 
trwale wiąże się z drewnem, nie łuszczy się, ani nie rozwarstwia, 
dla tego też przed odświeżaniem lub renowacją nie ma potrzeby 
przecierania, ani zeszlifowywania warstwy. Powierzchnia staje się 
odporna na wodę i zabrudzenia, a także maksymalnie wytrzymała 
na domowe środki chemiczne. Napoje takie jak kawa, herbata, 
wino, piwo, kola, soki owocowe, mleko, woda nie wnikają w 
drewno, a przez to dają się łatwo usunąć (norma DIN 
68861-1C).

Odcień koloru:
0111 Bezbarwna

Wskazówka: Jedwabisto-matowa powierzchnia podkreśla natu-
ralny wygląd drewna, jednak - przez to, że jest bezbarwna - nie 
zapewnia ochrony przed promieniowaniem UV, tak więc drewno, 
przez swoją naturę w kontakcie ze światłem, może ściemnieć lub 
wypłowieć. SAICOS Clear Oil Finish nie zawiera aktywnych skład-
ników biobójczych, ani środków konserwujących – dla tego bez 
problemu może być stosowany we wnętrzach.

Zakres zastosowania:
SAICOS Clear Oil Finish nadaje się do każdego drewna i może być 
stosowany wszechstronnie:
1.  Jako jedyna powłoka do każdego rodzaju drewna, które ma 

zachować swój naturalny wygląd (2 warstwy).
2.  Jako lekko błyszcząca powłoka wykończeniowa (1 warstwa) na 

powłokach olejowych o otwartej strukturze porów – na drew-
nianych fasadach, meblach ogrodowych, okiennicach, bram-
kach ogrodowych i drzwiach…

Przygotowanie:
Powierzchnia drewniana musi być sucha i czysta.  Drewno lakiero-

wane zeszlifować lub oczyścić z farby. Powierzchnie, na których  
wcześniej zastosowano  SAICOS Clear Oil Finish lub inne lazury o ot-
wartoporowej powierzchni wystarczy przeczyścić - szlifowanie nie 
jest konieczne. W miarę możliwości, drewno surowe przed pokry-
ciem jednorazowo pomalować ze wszystkich stron. Drewno znaj-
dujące się na zewnątrz, o skłonnościach do przebarwień, takie jak np. 
sosna, daglezja, modrzew – celem zapobiegawczej ochrony przed gni-
ciem, sinieniem, pleśnią i działaniem owadów – pokryć ze wszystkich 
stron środkiem SAICOS Wood Impregnation 9003*. Warstwę pozosta-
wić do wyschnięcia na co najmniej 18 godzin.
* Zachować ostrożność przy stosowaniu produktów biobójczych.  
Przed użyciem zawsze zapoznać się z etykietą i informacją produktową.

Sposób zastosowania:
Rozprowadzanie przy użyciu SAICOS Flat Brush, SAICOS Oil /Wax 
Roller lub SAICOS Universalroller „Small“. SAICOS Clear Oil Finish jest 
środkiem gotowym do użycia – nie rozcieńczać. Przed użyciem 
dobrze wymieszać. Nanosić równomierną cienką warstwę, zgod-
nie z kierunkiem struktury słojów drewna.

Najlepsza temperatura podczas stosowania:
Między 8 °C a 35 °C.
Nanosić wyłącznie na drewno nieprzemarznięte.

Wydajność na litr:
1 litr na ok. 13 m2 (2-krotne pokrywanie, na gładkim drewnie)
lub 17 m2 (1-krotne pokrywanie, na gładkim drewnie)
Zależne od rodzaju drewna i struktury powierzchni.

Liczba warstw:
Jako jedyna powłoka: 2 warstwy,
Renowacja: 1 -2 warstwy, w zależności od stanu degradacji 
powierzchni.

Produkt ten również nadaje się do zastosowania maszynowego, 
dalsze informacje uzyskacie Państwo u swojego dystrybutora. 

Czas schnięcia:
Co najmniej 10 godzin (w zależności od temperatury, wilgot-
ności powietrza). Wyschnięcie wstępne po ok. 6 godz. Schnięcie 
oksydacyjne. Z tego względu – zwłaszcza gdy czynności wyko-
nywane są w pomieszczeniach – należy zadbać o należyte wie-
trzenie (meble ogrodowe, przed pierwszym użyciem, należy 
pozostawić do właściwego wyschnięcia).

» na bazie olejów naturalnych
» do każdego rodzaju drewna i różnych zastosowań
» do wewnątrz i na zewnątrz
» chroniący przed wodą i zabrudzeniami
» wytrzymały
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Łatwe utrzymanie:
Czyszczenie i pielęgnacja:
Myć wodą. Trwały, zielony nalot można łatwo usunąć używając 
SAICOS Green-Ex. Żywicę oraz inne wydobywające się z drewna 
substancje można usunąć stosując SAICOS Brush Cleaner.

Renowacja: 
W zależności od potrzeby, na wyczyszczoną powierzchnię, nanieść  
powtórną warstwę SAICOS Clear Oil Finish (lub inną specjalistyczną 
warstwę SAICOS na bazie oleju).

Czyszczenie narzędzi: Stosując SAICOS Brush Cleaner.

Przechowywanie:
W zamkniętym pojemniku co najmniej 5 lat.  Produkt w formie 
płynnej nie jest zagrożony przemarznięciem – celem przy-
wrócenia należytych właściwości rozsmarowywania po prze-
marznięciu, zaleca się przetrzymanie pojemnika przez kilka 
godzin w temperaturze pokojowej oraz dobre wymieszanie pre-
paratu.

Właściwości fizyczne:
Gęstość: 0.83 - 0.88 g/cm3

Czas wypływu: 31 - 36 sekundy, pojemnik 4 mm, DIN 53211
Zapach: słaby / łagodny (naturalnymi olejami roślinnymi), po 
wyschnięciu bezzapachowy
Temperatura zapłonu: > 61 °C zgodnie z normą DIN 53213

Wskazówki dot. bezpieczeństwa i pierwszej pomocy:
Chronić przed dziećmi. Nie przelewać do pojemników po napo-
jach, jedzeniu i innych, służących do przechowywania produktów 
spożywczych. Ścierki nasączone tym środkiem natychmiast wyp-
rać lub przechowywać w hermetycznym pojemniku (zagrożenie 
zapłonem). Po wyschnięciu stopień łatwopalności farby jest nor-
malny, odpowiada europejskiej normie EN 13501 (DIN 4102 B2).

Zawiera: 
Oksym 2-butanonu.
Może wywołać reakcje alergiczne.

Karta charakterystyki wydawana na żądanie. 

Normy-EU dla lazur tworzących powłokę cienkowarstwową 
(Kat. A/f ): 700 g/l VOC (2010).
SAICOS Clear Oil Finish zawiera maksymalnie 700 g/l VOC.
GISCODE: Ö60
Oznaczenie WGK 1 zgodnie z niemiecką normą

Nasze doradztwo techniczne w zakresie zastosowania produktu 
wynika z najgłębszej wiedzy i powstało na podstawie prób. 
Należy 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 
karty technicznej, jej poprzednia wersja wygasa 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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