
Właściwości:
Specjalna, kryjąca warstwa do drewna, o otwartej strukturze 
porów, na bazie naturalnych olejów roślinnych. Stworzona do 
wszystkich rodzajów drewna na zewnątrz. Jedwabisto-matowa 
powierzchnia pokrywa odcień koloru drewna i jego słoje w taki 
sposób, że struktura drewna pozostaje widoczna. Powłoka łączy 
się trwale z drewnem. Nie rozwarstwia się ani nie łuszczy, a w 
trakcie renowacji nie stwarza konieczności szczególnych prac 
przygotowawczych i tak jest też po latach. Wystarczy położenie 
kolejnej warstwy na wyczyszczonej powierzchni - można tego 
dokonać każdej chwili. Zapewnia oddychanie drewna i regu-
lację wilgotności. Redukuje pęcznienie i obkurczanie drewna. 
Wykazuje bardzo wysoką zdolność wnikania, jest bardzo 
odporna na warunki pogodowe i nad wyraz trwała. 

SAICOS House & Garden Colour
chroni drewno w sposób naturalny:
Oleje naturalne wnikają głęboko w drewno, utrzymują je 
zdrowym i elastycznym oraz chronią powierzchnię przed od- 
działywaniem warunków pogodowych. Pigmenty kolorów ze 
zwiększoną odpornością na promieniowanie UV długotrwale 
zapewniają piękno drewna.
Odporność na ślinę i pot zgodna z normą DIN 53160 T.1+2.
Produkt zgodny z normą DIN EN 71T.3 w zakresie właściwości 
migracyjnych.

Odcienie:
2001 Biały    kryjący  
2100 Kość słoniowa    kryjący 
2110 Zółć świerkowa   kryjący 
2112 Cytrynowo żółty  kryjący 
2301 Szwedzka czerwień kryjący 
2310 Czerwień bordeaux  kryjący 
2405 Liliowy   kryjący
2500 Gołębi    kryjący 
2506 Seszelowo niebieski kryjący 
2520 Lazurowy    kryjący 
2610 Zieleń jodłowa    kryjący 
2700 Szary agatowy    kryjący 
2701 Szary skalisty    kryjący 
2710 Szary granitowy   kryjący 
2791 Antracyt   kryjący 
2800 Piaskowy beż    kryjący 
2801 Brązowy orzech   kryjący 

2810 Ziemisty brąz    kryjący 
2838 Mahoń brązowy  kryjący
2900 Grafit    kryjący

Wskazówka:
Wszystkie odcienie kolorów mogą być ze sobą mieszane. Przy 
użyciu większej ilości pojemników z różnych partii dostaw, na-
leży je uprzednio wymieszać. Efekt kolorystyczny uzależniony 
jest od kilku czynników: oprócz rodzaju drewna i jego właści-
wości również sposób wygładzenia (szlif ) drewna ma znaczenie. 
Właśnie z tego względu radzimy położenie warstwy próbnej na 
docelowym drewnie.

Zakres zastosowania:
Do wszelkiego drewna w domu:
Elewacje drewniane, drewno konstrukcyjne, okapy dachowe, 
mur pruski, konstrukcje balkonowe, wiaty garażowe,…
Idealny do okien i drzwi – pokryte powierzchnie przy stykaniu 
nie sklejają się!
Wszelkiego rodzaju drewno ogrodowe:
Pergole, przesłony, kratownice ozdobne, płoty, domki  i bramki 
ogrodowe, meble ogrodowe…
Dobrze nadaje się do drewna impregnowanego pod ciśnieniem 
i do renowacji starych powłok, które uległy zużyciu pod 
wpływem warunków atmosferycznych. Idealna do okien – łatwe 
utrzymanie (przy renowacji nie ma potrzeby szlifowania – wy- 
starczy pokryć). Farba SAICOS House & Garden Colour nie zawiera 
żadnych aktywnych środków biobójczych, ani grzybobójczych.

Przygotowanie:
Powierzchnia przeznaczoną do pomalowania musi być sucha i 
czysta (maksymalna wilgotność 18%). Ewentualne pozostałości 
starego (odpadającego) lakieru usunąć lub zeszlifować (osta-
teczny szlif papierem 120). 
Powierzchnie już wcześniej pokryte SAICOS House & Garden  
Colour lub innymi środkami niezamykającymi naturalnej struk-
tury porów wystarczy przeczyścić, nie ma konieczności szlifowa-
nia. Świeże drewno – w miarę możliwości - za pierwszym razem 
pokryć jednorazowo warstwą ze wszystkich stron przed właści-
wym pokrywaniem. Drewno szczególnie narażone na działanie 
warunków pogodowych lub utrzymujące się zawilgocenie (np. 
ramy okienne lub elementy drewniane, które nigdy nie mają 
możliwości należytego wyschnięcia), celem zapobieżenia gni-
ciu, sinieniu i pleśni, można pokryć podkładem SAICOS Wood 

» na bazie olejów naturalnych
»  kryjący
»  do wszelkiego rodzaju drewna na zewnątrz, np.  

elewacji drewnianych, drzwi, balkonów, płotów,  
bram, osłon ogrodowych, altan ogrodowych,…

»  stykające się warstwy nie ulegają sklejaniu:  
idealne do pokrywania okien
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Impregnation 9003* (pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 
18 godzin). Nanosić wyłącznie na nieprzemarznięte drewno. 
* Stosować ostrożnie - produkt biobójczy. 
Przed stosowaniem należy zawsze zapoznać się z informacją 
produktową i treścią etykiety.

Sposób zastosowania:
Pokrywanie przy użyciu SAICOS Flat Brush, SAICOS Oil/Wax  
Roller, ewentualnie SAICOS Universal roller „Small“. 
Farba SAICOS House & Garden Colour jest środkiem gotowym do 
użycia – nie rozcieńczać. Prosimy dobrze wymieszać.

Liczba warstw:
2 x SAICOS House & Garden Colour.

Pierwsza warstwa:
Nanosić równomierną cienką warstwę, zgodnie z kierunkiem 
struktury słojów drewna. 
Czas schnięcia: pozostawić na co najmniej 8 godzin (w za-
leżności od temperatury i wilgotności powietrza).

Druga warstwa:
Także cienka, nakładana zgodnie z kierunkiem struktury słojów 
drewna. 
Czas schnięcia: co najmniej 8 godzin (okna ok. 10 godzin).
Schnięcie podstawowe ok. 5 godzin.
Jeśli powłoka jedwabisto-matowa miałaby uzyskać połysk, po 
wyschnięciu przemalować bezbarwnym SAICOS Clear Oil Finish.

Produkt ten również nadaje się do zastosowania maszyno-
wego, dalsze informacje uzyskacie Państwo u swojego dystry-
butora. 

Najlepsza temperatura podczas stosowania:
Między 8 °C a 35 °C.

Wydajność na litr:
1 litr starcza na ok. 17m2 (2 warstwy).
Zależnie od rodzaju drewna  i struktury powierzchni.

Łatwe utrzymanie:
Zabrudzenia można spłukać lub przemyć wodą. W przypadku 
trudniejszych zabrudzeń (np. meble ogrodowe) sprawdzony 
okazał się dodatek Ecoline Magic Cleanser. Ewentualny zielony 
nalot po prostu usunąć, stosując SAICOS Green-Ex. Występującą 
żywicę lub inne składniki drewna można usunąć przy użyciu 
SAICOS Brush Cleaner – bez szkody dla warstwy.

Renowacja:
SAICOS House & Garden Colour możecie Państwo w każdym mo-
mencie pokryć tym samym lub innym odcieniem (bez szlifowania!).

Czyszczenie narzędzi:
Przy użyciu 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: 1.1 - 1.4 g/cm3

Czas wypływu: 28 - 42  sekundy, pojemnik 6 mm, DIN 53211
Zapach: słaby / łagodny (wyczuwalne naturalne oleje roślinne), 
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 
napojach, jedzeniu i innych, służących do przechowywania 
produktów spożywczych. Ścierki nasiąknięte tym środkiem 
natychmiast wyprać lub przechowywać w hermetycznym 
pojemniku (zagrożenie zapłonem). Po wyschnięciu stopień 
łatwopalności farby jest normalny, odpowiada normie EURO-
Norm EN 13501 (DIN 4102 B2).

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

Karta charakterystyki wydawana na żądanie. 

Wartość graniczna EU dla lakierów i lazur (Kat. A/e): 400 g/l (2010). 
SAICOS House & Garden Colour zawiera maksymalnie 400 g/l VOC. 
GISCODE: M-KH02 
GGVSEB / ADR -/-
Oznaczenie WGK 1 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 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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