ČIšTěNí · OšETřENí · úDRžBA
VšE PRO DřEVO V INTERIéRu A ExTERIéRu

EKOLOGICKÝ · BEZ ZÁVADNÝCH LÁTEK · VHODNÝ I PRO HRAČKY

VYSOKÁ SPOLEHLIVÁ KVALITA · VYRÁBěNO VÝHRADNě V NěMECKu

PříRODNí NÁTěRY NA DřEVO PRO ExTERIéR A INTERIéR
To pravé pro dřevo a pro zdravé bydlení
PŘÍPRAVKY K NANÁŠENÍ 0950
šTěTEC NA PODLAHu*
0950 220 a 150 mm
VÁLEČEK OLEJ/VOSK* 0950 012
VÁLEČEK - VODA* 0950 011
ŠPACHTLE 0950 027
POLIERPADS 0950 000

VOSK NA ÚDRŽBU

Čištění, ošetření, regenerace
olejovaných a voskovaných
podlah, nábytku, …
Bezbarvý 8100, ebenové dřevo
8109, hnědý 8110, bílý 8111.
Sprej bezbarvý 8102.

PROSTřEDEK NA
úDRžBu

Přípravek do vody k údržbě
na vlhko pro dřevěné a
korkové podlahy, ale i jiné
omyvatelné povrchy, (laminát,
PVC, …) 8101

MAGIC CLEANERODSTRAŇOVAČ ZELENéHO ODSTRAŇOVAČ
ČISTíCí PROSTřEDEK POVLAKu Konzentrat Odstraňuje šEDI Konzentrat
Koncentrát na silně znečištěné
dřevěné podlahy před renovací,
8125. K dostání také ve spreji
na vhodný na všechny dřevěné
podlahy. 8126

snadno zelené povlaky na
dřevěných a kamenných terasách,
zahradním nábytku, schodištích ...
Bez fosfátů, neobsahuje rozpouš
tědla, biologicky odbouratelné. 8120

Odstraňuje šeď ze dřeva v
přírodním stavu bez obroušení.
Přírodní zabarvení dřeva se
opět objeví. Bez rozpouštědel,
biologicky odbouratelné. 8130

1 l pro 50-150 m2

1 l pro 5-25 m2

dle napadení a naředění

dle napadení a naředění

Speciální nátěry na dřevěné podlahy, stěny, stropy, fasády,
okna, terasy a prostředky na odbornou údržbu

Dřevěné a korkové podlahy
Stoly a pracovní plochy
Nábytek
Obklady stěn a stropů
Libovolné předměty ze dřeva
Dřevěné terasy, rošty
Zahradní nábytek
Schodiště
Balkónové obložení
Fasádní dřevo, šindele
ZVLÁŠTNÍ BALENÍ
Okna/okenice
Praktické pro ruční nanášení
Parapety vnější
8100. Karton na vystavení
20 x 0,3 l. 8116
Ploty/štíty/pergoly
Dětské hračky
Vydatnost
1 l = ca. 100 m2
1 uzávěr = 1-2 m2

ČISTIČ ŠTĚTCŮ

2 uzávěry
pro ca. 5 l vody

Ředidlo pro nátěry na olejo/
voskové bázi. Bez zápachu.
5100
Odstraňuje také pryskyřici
a jiné ze dřeva vystupující
látky bez poškození nátěru.

* Ke kartáčům a válečkům SAICOS nabízíme teleskopické

hole (0950 225) a extra velkou nádobu na barvu (0950 226).

OLEJ NA NÁBYTEK

ÚDRŽBA

Speciálně pro ošetření nábytku,
stolů a pracovních desek
dveří, dřevěných hraček, …
praktické balení 0,3 l 3311.
Karton na vystavení 20 x 0,3 l. 3399

Teleskopická násada se speciálními
stěrkami pro všechny SAICOS
údržbové prostředky a na vysušení.
8108

SET NA ÚDRŽBU

8103 400 ml Vosku na údržbu  sprej,
1 l Prostředku na údržbu, stěrka
8104 1 l Vosku na údržbu bezbarvý,
1 l Prostředku na údržbu, stěrka
8107 jako 8104, ale Vosk na údržbu 
bílý

Chrání čelní hrany a řezy proti
vlhkosti, prasklinám. Rovněž
místa u hřebíků a šroubů. 8131

ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK
NA VÝROBKY Z
DŘEVOPLASTU ( WPC )
novinka

TMEL NA DŘEVO

Základní roztok pro jednoduché zhotovení tmelu
z brusného prachu. Pro všechny SAICOS
povrchové úpravy podlah, rychleschnoucí,
dobře brousitelný. 0970

Pro snadné, důkladné vyčistění
povrchu teras, příp. jiných
výrobků. 8123

Vyrobeno z přírodních olejů a vosků

po zaschnutí

Odolný vůči slinám a potu
Vhodný pro dětské hračky
dle DIN 53160 T.1 + 2
a dle EURO normy EN 71 T.3

Podrobnější informace v technických listech a na internetu.

SAICOS COLOuR GmbH
CarlZeissStr. 3 · D48336 Sassenberg · T +49 (0) 2583 30370 · F +49 (0) 2583 303710 · info@saicos.de · www.saicos.de
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NEZÁVADNÝ PRO
LIDI, ZVířATA A ROSTLINY

novinka

CZ 5/2012

125 ml Tvrdého voskového oleje,
štětec, vosk na údržbusprej, 1 l
prostředku na údržbu, spec. stěrky.
8113

údržbový set pro odstranění šeďi,
vyčistění a oživení povrchu, na údržbu.
1 l Odstraňovač šedi Konzentrat,
2 x 0,375 l Specialni olej bezbarvy,
1 štětec 30 mm. 8170

Omezuje viditelnost suků, zabarvení
Je rychleschnoucí  s ochrannými prvky proti
zamodrání, houbám, plísním a hmyzu, odolná
povětrnosti. Vodou ředitelná. Ideální základ
pro pozdější nátěr. Přetíratelná všemi krycími
barvami. 7050

VOSK NA HRANY

SET NA ÚDRŽBU A OPRAVU

ZAHRADNÍ NÁBYTEK

ZÁKLADNÍ BARVA BÍLÁ

Candelilla
vosk

Karnauba
vosk

Bodlákový
olej

Slunečnicový
olej

Sojový
olej

ne

jvyšší vydatnost
žádné
broušení při
renovaci

úsporný

jednoduchost · krása · trvanlivost · snadná údržba
velmi vydatný – úsporný díky malé spotřebě
odolný vodě a nečistotám
nepraská – neodlupuje se – netvoří šupiny
07.05.12 08:07
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s novou
vylepšenou
recepturou

novinka

NEZÁVADNÝ PRO
LIDI, ZVířATA A ROSTLINY
po zaschnutí

Odolný vůči slinám a potu
Vhodný pro dětské hračky
dle DIN 53160 T.1 + 2
a dle EURO normy EN 71 T.3

ne

jvyšší vydatnost
žádné
broušení při
renovaci

BAREVNÝ VOSK UV-OCHRANNÁ TVRDÝ VOSKOVÝ TVRDÝ VOSKOVÝ TVRDÝ VOSKOVÝ IMPREGNACE
KLASIK
LAZURA VNITŘNÍ OLEJ – KLASIK OLEJ – PREMIUM OLEJ – BAREVNÝ DŘEVABEZ BIOCIDŮ

úsporný

Vhodné pro všechny
druhy dřeva

BEL AIR –
IMPREGNACE
SPECIÁLNÍ NÁTĚR VNĚJŠÍ 9001

hedvábně matná až lesklá
mnohostranně použitelná
i jako samostatný nátěr,
bezbarvý základ nebo
konečný nátěr, protiskluzný.

Lazura s nově vyvinutou
UVdlouhodobou ochranou
proti šednutí dřeva, bezbarvá
a v moderních transparent
ních barevných odstínech,
hedvábně matná.

Z přírodních olejů, neobyčejně
trvanlivý, hedvábně matný,
krycí nátěr, zachová strukturu
dřeva, neslepuje se, ideální
pro okna a dveře, při renovaci
jednoduše přetřít.

Vodouředitelný olejový systém,
rychleschnoucí, hedvábně
matný nátěr, rovnoměrný, krásný
povrch, krycí nebo transparentní,
není nutný žádný základ, bez
rozpouštědel.

Chrání preventivně proti
zamodrání, plísním a hnilobě i
proti dřevo poškozujícím hmyzu
(odpovídá EURO normám
46/113/152). Konečný nátěr
během 2 měsíců.

Interiér (a exteriér)

Exteriér

Exteriér a interiér

Exteriér a interiér

Exteriér a interiér

Exteriér a interiér

Exteriér a interiér

Exteriér

1

2

2

2 (základní/konečný 1)

2

2

2

1

Hedvábně matný, odolný
sešlapání, vodu
odpuzující, extrémně
odolný, lehce se udržuje.

Ultra matný, matný,
hedvábně matný, lesklý,
bezbarvý, rychleschnoucí,
jinak jako jako.
Tvrdý voskový olej  klasik.

Základní nátěr nebo
základní i vrchní nátěr,
odolný sešlapání, vodu
odpuzující, extrémně
odolný, lehce se udržuje.

Doporučeno především pro
jehličnaté dřeviny ve vlh
kých místnostech (kuchyň,
koupelna) proti poškození
vlhkostí. Konečný nátěr
během 1 týdne.

Interiér

Interiér

Interiér

Interiér

Interiér

1 (bílý krycí 2)

2

2

2

2 (základ 1)

Podlahy/parkety a schodiště z tvrdého, měkkého
dřeva, dřevěného materiálu nebo korku

BARVA PRO DŮM
A ZAHRADU

teras a balkonů, zahradní nábytek,
fasády, pro všechny dřeviny, i
tvrdé a exotické, tlakově impreg
nované dřevo, termodřevo, bez
barvý a v přírodních odstínech,
hedvábně matný, protiskluzný.

Zabraňuje žloutnutí
dřeva v interieru,
hedvábně matný,
bezbarvý a bílý transpa
rentní, vhodný do vlhkých
místností.

Počet nátěrů

UV-OLEJOVÁ
LAZURA VNĚJŠÍ

Transparentní, barevná
lazura na bázi přírodního
oleje + preventivní ochrana
dřeva proti hnilobě,
plísním, zamodrání a
hmyzu, hedvábně matná.

Bezbarvý a v barevných
transparentních odstínech,
bílý rovněž krycí,
hedvábně matný, odolný
vůči nečistotám,
vlhkosti a škrábancům.

Použití

OLEJOVÁ LAZURA SPECIÁLNÍ OLEJ ČIRÁ LAZURA
VNĚJŠÍ
Pro konstrukce a pochůzné plochy Bezbarvá olejová lazura

První nátěr

(barevný základní nátěr)

Obklady stěn a stropů,
i ve vlhkých místnostech
Nábytek, lišty, rámy, stoly a pracovní
desky, renovace starožitného nábytku
Dětské hračky, hrací předměty
Dřevěné fasády, trámy, garážová
stání, zahradní domky

novinka

Okna a dveře, výlohy

ČIRÝ VOSK
BEZBARVÝ

EXTRA ZÁKLADOVÝ OLEJ
PRO PODLAHY

speciálně pro tvrdé a
exotické dřeviny :
nábytek, dveře dřevěné
obklady, lišty …
1 nátěr

Ploty, zástěny, pergoly, obložení
balkonů, dřevo v zahradě
Zahradní nábytek, hrací předměty ze dřeva

nezbytný pro exotické a tepelně
upravené dřeviny.
Konečný nátěr: Saicos Tvrdý vosková
olej.
1 nátěr

3002
bezbarvá

3001
bezbarvá

Dřevěné stropy, terasy, dřevo na podlahy

3008
černá
transparentní

Konečná úprava pro vysoký lesk
na lazury SAICOS
Nanášení štětcem nebo válečkem
Zpracování pomocí stroje na natírání
Profesionální nanášení stříkáním*
k dispozici ve větším balení
BAREVNÝ VOSK KLASIK

Výběr barev
Všechny odstíny se
mohou mezi sebou
míchat.
Individuální odstín
na poptání.

Vydatnost

v uzavřené komoře

3010
bezbarvý

3017
stříbrošedá

3081
ořech

3060
jablkově
zelená

3013
bříza

3022
kaštan

3038
mahagon

3050
modrá
aqa

3018
hruška

3058
dub

3085
palisandr

3020
terakota

3021
borovice

3028
týk

3090
eben

3009
bílá
transparentní

3023
buk

3032
třešeň

4009
bílá*
krycí

* krycí
12 m2 2 nátěry
20 m2 1 nátěr

1 l = ca.

drsné, drážkované dřevo ca. o 30% méně

Doba schnutí normální schnutí ca.
proti prachu ca.

závisí na teplotě a vzdušné vlhkosti

uV-OCHRANNÁ
LAZuRA VNITřNí
7701
bezbarvá,
hedvábně matná

TVRDÝ VOSKOVÝ TVRDÝ VOSKOVÝ
OLEJ – KLASIK
OLEJ – PREMIuM
3000
bezbarvá,
hedvábně matná

7704
bílá,
transparentní

3310
bezbarvá
ultra matný

3200
bezbarvý
hedvábně matný

3305
bezbarvá
matný

3035
bezbarvý
lesklý

TVRDÝ VOSKOVÝ
OLEJ – BAREVNÝ
3319
černá
krycí
ultra matný

3100
bílá
transparentní
vhodná pro smrk,
dub, břízu, korek

3317
stříbrošedá
transparentní
matný
Premium

3328
týk
transparentní
matná
Premium

3381
ořech
transparentní
matná
Premium

3385
palisandr
transparentní
matná
Premium

IMPREGNACE
DřEVAbez biocidů
9000
bezbarvá

OLEJOVÁ LAZuRA VNěJší
0010
smrk

0038
mahagon

0081
ořech

0011
borovice

0089
palisandr

0050
safírová
modř

0031
modřín

0091
eben

0060
jabloňová
zeleň

0086
dub

0030
švédská
červeň

0063
zelená
KDI

0082
týk

0071
kamenná
šed’

0009
bílá
transparentní

0001
bezbarvá

SPECIÁLNí OLEJ ČIRÁ LAZuRA uV-OLEJOVÁ
0111
0112 modřín,
LAZuRA VNěJší

0118
týkolej

vhodný i pro
Jatobu a Limbali

bezbarvá
cedr, akácie,
douglaskaolej
vhodný i pro
Massaranduba, Tigerwood

0113 bangkirai, 0116 modřínolej,
ipé, iroko a
pro tlakem impreg
termodřevoolej
nované dřeviny
0110 specielní
0180
bezbarvý olej pro
černá
všechny druhy dřev transparentní
0123
šedá
transparentní

0122
bílá
transparentní

1101

bezbarvá
1138

mahagon

1111

borovice
1181

ořech

BARVA PRO DŮM A ZAHRADu

BEL AIR

transparentní

2310
bordó

2500
hroznová
modř

2600
rákosová
zeleň

7223
oranžová
žlut’

7230
švédská
červeň

7273
ocelová
šed’

7292
borovice

2101
saharová
žlut

2301
švédská
červeň

2710
žulová
šed’

2810
terenní

7222
slunečná
žlut’

7231
karmínová
červeň

7271
achátová
šed’

7293
červený
kanadský cedr

2100
slonovinová

2300
terakota

2701
kamenná
šed’

2801
ořechová
hnědá

7221
slonovina

7260
jedlová
zeleň

7281
terénní
hnědá

7294
mahagon

2510
královská
modř

2610
jedlová
zeleň

2700
achátová
šed’

2800
béžová

7253
safírová
modř

7261
rákosová
zeleň

7280
7298
šedeohnědá ořech

2501
modř
oceán

2601
zeleň Nilu

2001
bílá

2900
grafit

7252
briliantová
modř

7251
hroznová
modř

7200
bílá

1171

šedá

krycí

2110
smrková
žlut’

IMPREGNACE
VNěJší 9001
9001
bezbarvý

13 m2 2 nátěry
21 m2 1 nátěr

8,5 m2 2 nátěry
15 m2 1 nátěr

14 m2 2 nátěry
23 m2 1 nátěr

14 m2 2 nátěry
23 m2 1 nátěr

14 m2 2 nátěry
23 m2 1 nátěr

120-160 ml/m2
1 l = 5-8 m2

13 m2 2 nátěry
22 m2 1 nátěr

14 m2 2 nátěry
23 m2 1 nátěr

13 m2 2 nátěry
22 m2 1 nátěr

13 m2 2 nátěry
22 m2 1 nátěr

17 m2 2 nátěry
27 m2 1 nátěr

9 m2 2 nátěry
15 m2 1 nátěr

120-200 ml/m2
1 l = 5-7 m2

8 Stunden
4 Stunden

3-4 hodin
1 hodina

8 hodin
4 hodin

3-5 hodin
2 hodin

4-8 hodin
4 hodin

18 hodin

10 hodin
6 hodin

8 hodin
4 hodin

10 hodin
6 hodin

6-8 hodin
4 hodin

8 hodin
5 hodin

3-4 hodin
1 hodina

18 hodin

pistole: velikost trysky 1,0 do 1,8 stříkací tlak 1,5 do 2,5 barů. HVLP (High Volume / Low Pressure): Systém s vysokým objemem proudění a nízkým tlakem
* Stříkací
vzduchu. Zde je důležité individuelní nastavení. Airless / Airmix stříkací přístroje: materiál je pod tlakem tlačen do trysky a podle jejího tvaru vznikne nástřik. Tlak může
být v různých čerpadlech rozdílný. Doporučuje se pracovat s nižší viskozitou a nižším tlakem.

prospekt gesamtübersicht cz 5_12.indd 2

v uzavřené komoře

Poznámka: Kvalita nástřiku je závislá na výběru trysek a tlaku. Doporučujeme individuelní nastavení, protože
stříkací zařízení dostupná na trhu mohou být velmi rozdílná (viz technické údaje jednotlivých výrobců)

Podrobnější informace v našich technických
listech nebo
na internetu. Prosím obraťte list
07.05.12 08:07
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s novou
vylepšenou
recepturou

novinka

NEZÁVADNÝ PRO
LIDI, ZVířATA A ROSTLINY
po zaschnutí

Odolný vůči slinám a potu
Vhodný pro dětské hračky
dle DIN 53160 T.1 + 2
a dle EURO normy EN 71 T.3

ne

jvyšší vydatnost
žádné
broušení při
renovaci

BAREVNÝ VOSK UV-OCHRANNÁ TVRDÝ VOSKOVÝ TVRDÝ VOSKOVÝ TVRDÝ VOSKOVÝ IMPREGNACE
KLASIK
LAZURA VNITŘNÍ OLEJ – KLASIK OLEJ – PREMIUM OLEJ – BAREVNÝ DŘEVABEZ BIOCIDŮ

úsporný

Vhodné pro všechny
druhy dřeva

BEL AIR –
IMPREGNACE
SPECIÁLNÍ NÁTĚR VNĚJŠÍ 9001

hedvábně matná až lesklá
mnohostranně použitelná
i jako samostatný nátěr,
bezbarvý základ nebo
konečný nátěr, protiskluzný.

Lazura s nově vyvinutou
UVdlouhodobou ochranou
proti šednutí dřeva, bezbarvá
a v moderních transparent
ních barevných odstínech,
hedvábně matná.

Z přírodních olejů, neobyčejně
trvanlivý, hedvábně matný,
krycí nátěr, zachová strukturu
dřeva, neslepuje se, ideální
pro okna a dveře, při renovaci
jednoduše přetřít.

Vodouředitelný olejový systém,
rychleschnoucí, hedvábně
matný nátěr, rovnoměrný, krásný
povrch, krycí nebo transparentní,
není nutný žádný základ, bez
rozpouštědel.

Chrání preventivně proti
zamodrání, plísním a hnilobě i
proti dřevo poškozujícím hmyzu
(odpovídá EURO normám
46/113/152). Konečný nátěr
během 2 měsíců.

Interiér (a exteriér)

Exteriér

Exteriér a interiér

Exteriér a interiér

Exteriér a interiér

Exteriér a interiér

Exteriér a interiér

Exteriér

1

2

2

2 (základní/konečný 1)

2

2

2

1

Hedvábně matný, odolný
sešlapání, vodu
odpuzující, extrémně
odolný, lehce se udržuje.

Ultra matný, matný,
hedvábně matný, lesklý,
bezbarvý, rychleschnoucí,
jinak jako jako.
Tvrdý voskový olej  klasik.

Základní nátěr nebo
základní i vrchní nátěr,
odolný sešlapání, vodu
odpuzující, extrémně
odolný, lehce se udržuje.

Doporučeno především pro
jehličnaté dřeviny ve vlh
kých místnostech (kuchyň,
koupelna) proti poškození
vlhkostí. Konečný nátěr
během 1 týdne.

Interiér

Interiér

Interiér

Interiér

Interiér

1 (bílý krycí 2)

2

2

2

2 (základ 1)

Podlahy/parkety a schodiště z tvrdého, měkkého
dřeva, dřevěného materiálu nebo korku

BARVA PRO DŮM
A ZAHRADU

teras a balkonů, zahradní nábytek,
fasády, pro všechny dřeviny, i
tvrdé a exotické, tlakově impreg
nované dřevo, termodřevo, bez
barvý a v přírodních odstínech,
hedvábně matný, protiskluzný.

Zabraňuje žloutnutí
dřeva v interieru,
hedvábně matný,
bezbarvý a bílý transpa
rentní, vhodný do vlhkých
místností.

Počet nátěrů

UV-OLEJOVÁ
LAZURA VNĚJŠÍ

Transparentní, barevná
lazura na bázi přírodního
oleje + preventivní ochrana
dřeva proti hnilobě,
plísním, zamodrání a
hmyzu, hedvábně matná.

Bezbarvý a v barevných
transparentních odstínech,
bílý rovněž krycí,
hedvábně matný, odolný
vůči nečistotám,
vlhkosti a škrábancům.

Použití

OLEJOVÁ LAZURA SPECIÁLNÍ OLEJ ČIRÁ LAZURA
VNĚJŠÍ
Pro konstrukce a pochůzné plochy Bezbarvá olejová lazura

První nátěr

(barevný základní nátěr)

Obklady stěn a stropů,
i ve vlhkých místnostech
Nábytek, lišty, rámy, stoly a pracovní
desky, renovace starožitného nábytku
Dětské hračky, hrací předměty
Dřevěné fasády, trámy, garážová
stání, zahradní domky

novinka

Okna a dveře, výlohy

ČIRÝ VOSK
BEZBARVÝ

EXTRA ZÁKLADOVÝ OLEJ
PRO PODLAHY

speciálně pro tvrdé a
exotické dřeviny :
nábytek, dveře dřevěné
obklady, lišty …
1 nátěr

Ploty, zástěny, pergoly, obložení
balkonů, dřevo v zahradě
Zahradní nábytek, hrací předměty ze dřeva

nezbytný pro exotické a tepelně
upravené dřeviny.
Konečný nátěr: Saicos Tvrdý vosková
olej.
1 nátěr

3002
bezbarvá

3001
bezbarvá

Dřevěné stropy, terasy, dřevo na podlahy

3008
černá
transparentní

Konečná úprava pro vysoký lesk
na lazury SAICOS
Nanášení štětcem nebo válečkem
Zpracování pomocí stroje na natírání
Profesionální nanášení stříkáním*
k dispozici ve větším balení
BAREVNÝ VOSK KLASIK

Výběr barev
Všechny odstíny se
mohou mezi sebou
míchat.
Individuální odstín
na poptání.

Vydatnost

v uzavřené komoře

3010
bezbarvý

3017
stříbrošedá

3081
ořech

3060
jablkově
zelená

3013
bříza

3022
kaštan

3038
mahagon

3050
modrá
aqa

3018
hruška

3058
dub

3085
palisandr

3020
terakota

3021
borovice

3028
týk

3090
eben

3009
bílá
transparentní

3023
buk

3032
třešeň

4009
bílá*
krycí

* krycí
12 m2 2 nátěry
20 m2 1 nátěr

1 l = ca.

drsné, drážkované dřevo ca. o 30% méně

Doba schnutí normální schnutí ca.
proti prachu ca.

závisí na teplotě a vzdušné vlhkosti

uV-OCHRANNÁ
LAZuRA VNITřNí
7701
bezbarvá,
hedvábně matná

TVRDÝ VOSKOVÝ TVRDÝ VOSKOVÝ
OLEJ – KLASIK
OLEJ – PREMIuM
3000
bezbarvá,
hedvábně matná

7704
bílá,
transparentní

3310
bezbarvá
ultra matný

3200
bezbarvý
hedvábně matný

3305
bezbarvá
matný

3035
bezbarvý
lesklý

TVRDÝ VOSKOVÝ
OLEJ – BAREVNÝ
3319
černá
krycí
ultra matný

3100
bílá
transparentní
vhodná pro smrk,
dub, břízu, korek

3317
stříbrošedá
transparentní
matný
Premium

3328
týk
transparentní
matná
Premium

3381
ořech
transparentní
matná
Premium

3385
palisandr
transparentní
matná
Premium

IMPREGNACE
DřEVAbez biocidů
9000
bezbarvá

OLEJOVÁ LAZuRA VNěJší
0010
smrk

0038
mahagon

0081
ořech

0011
borovice

0089
palisandr

0050
safírová
modř

0031
modřín

0091
eben

0060
jabloňová
zeleň

0086
dub

0030
švédská
červeň

0063
zelená
KDI

0082
týk

0071
kamenná
šed’

0009
bílá
transparentní

0001
bezbarvá

SPECIÁLNí OLEJ ČIRÁ LAZuRA uV-OLEJOVÁ
0111
0112 modřín,
LAZuRA VNěJší

0118
týkolej

vhodný i pro
Jatobu a Limbali

bezbarvá
cedr, akácie,
douglaskaolej
vhodný i pro
Massaranduba, Tigerwood

0113 bangkirai, 0116 modřínolej,
ipé, iroko a
pro tlakem impreg
termodřevoolej
nované dřeviny
0110 specielní
0180
bezbarvý olej pro
černá
všechny druhy dřev transparentní
0123
šedá
transparentní

0122
bílá
transparentní

1101

bezbarvá
1138

mahagon

1111

borovice
1181

ořech

BARVA PRO DŮM A ZAHRADu

BEL AIR

transparentní

2310
bordó

2500
hroznová
modř

2600
rákosová
zeleň

7223
oranžová
žlut’

7230
švédská
červeň

7273
ocelová
šed’

7292
borovice

2101
saharová
žlut

2301
švédská
červeň

2710
žulová
šed’

2810
terenní

7222
slunečná
žlut’

7231
karmínová
červeň

7271
achátová
šed’

7293
červený
kanadský cedr

2100
slonovinová

2300
terakota

2701
kamenná
šed’

2801
ořechová
hnědá

7221
slonovina

7260
jedlová
zeleň

7281
terénní
hnědá

7294
mahagon

2510
královská
modř

2610
jedlová
zeleň

2700
achátová
šed’

2800
béžová

7253
safírová
modř

7261
rákosová
zeleň

7280
7298
šedeohnědá ořech

2501
modř
oceán

2601
zeleň Nilu

2001
bílá

2900
grafit

7252
briliantová
modř

7251
hroznová
modř

7200
bílá

1171

šedá

krycí

2110
smrková
žlut’

IMPREGNACE
VNěJší 9001
9001
bezbarvý

13 m2 2 nátěry
21 m2 1 nátěr

8,5 m2 2 nátěry
15 m2 1 nátěr

14 m2 2 nátěry
23 m2 1 nátěr

14 m2 2 nátěry
23 m2 1 nátěr

14 m2 2 nátěry
23 m2 1 nátěr

120-160 ml/m2
1 l = 5-8 m2

13 m2 2 nátěry
22 m2 1 nátěr

14 m2 2 nátěry
23 m2 1 nátěr

13 m2 2 nátěry
22 m2 1 nátěr

13 m2 2 nátěry
22 m2 1 nátěr

17 m2 2 nátěry
27 m2 1 nátěr

9 m2 2 nátěry
15 m2 1 nátěr

120-200 ml/m2
1 l = 5-7 m2

8 Stunden
4 Stunden

3-4 hodin
1 hodina

8 hodin
4 hodin

3-5 hodin
2 hodin

4-8 hodin
4 hodin

18 hodin

10 hodin
6 hodin

8 hodin
4 hodin

10 hodin
6 hodin

6-8 hodin
4 hodin

8 hodin
5 hodin

3-4 hodin
1 hodina

18 hodin

pistole: velikost trysky 1,0 do 1,8 stříkací tlak 1,5 do 2,5 barů. HVLP (High Volume / Low Pressure): Systém s vysokým objemem proudění a nízkým tlakem
* Stříkací
vzduchu. Zde je důležité individuelní nastavení. Airless / Airmix stříkací přístroje: materiál je pod tlakem tlačen do trysky a podle jejího tvaru vznikne nástřik. Tlak může
být v různých čerpadlech rozdílný. Doporučuje se pracovat s nižší viskozitou a nižším tlakem.
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v uzavřené komoře

Poznámka: Kvalita nástřiku je závislá na výběru trysek a tlaku. Doporučujeme individuelní nastavení, protože
stříkací zařízení dostupná na trhu mohou být velmi rozdílná (viz technické údaje jednotlivých výrobců)

Podrobnější informace v našich technických
listech nebo
na internetu. Prosím obraťte list
07.05.12 08:07

ČIšTěNí · OšETřENí · úDRžBA
VšE PRO DřEVO V INTERIéRu A ExTERIéRu

EKOLOGICKÝ · BEZ ZÁVADNÝCH LÁTEK · VHODNÝ I PRO HRAČKY

VYSOKÁ SPOLEHLIVÁ KVALITA · VYRÁBěNO VÝHRADNě V NěMECKu

PříRODNí NÁTěRY NA DřEVO PRO ExTERIéR A INTERIéR
To pravé pro dřevo a pro zdravé bydlení
PŘÍPRAVKY K NANÁŠENÍ 0950
šTěTEC NA PODLAHu*
0950 220 a 150 mm
VÁLEČEK OLEJ/VOSK* 0950 012
VÁLEČEK - VODA* 0950 011
ŠPACHTLE 0950 027
POLIERPADS 0950 000

VOSK NA ÚDRŽBU

Čištění, ošetření, regenerace
olejovaných a voskovaných
podlah, nábytku, …
Bezbarvý 8100, ebenové dřevo
8109, hnědý 8110, bílý 8111.
Sprej bezbarvý 8102.

PROSTřEDEK NA
úDRžBu

Přípravek do vody k údržbě
na vlhko pro dřevěné a
korkové podlahy, ale i jiné
omyvatelné povrchy, (laminát,
PVC, …) 8101

MAGIC CLEANERODSTRAŇOVAČ ZELENéHO ODSTRAŇOVAČ
ČISTíCí PROSTřEDEK POVLAKu Konzentrat Odstraňuje šEDI Konzentrat
Koncentrát na silně znečištěné
dřevěné podlahy před renovací,
8125. K dostání také ve spreji
na vhodný na všechny dřevěné
podlahy. 8126

snadno zelené povlaky na
dřevěných a kamenných terasách,
zahradním nábytku, schodištích ...
Bez fosfátů, neobsahuje rozpouš
tědla, biologicky odbouratelné. 8120

Odstraňuje šeď ze dřeva v
přírodním stavu bez obroušení.
Přírodní zabarvení dřeva se
opět objeví. Bez rozpouštědel,
biologicky odbouratelné. 8130

1 l pro 50-150 m2

1 l pro 5-25 m2

dle napadení a naředění

dle napadení a naředění

Speciální nátěry na dřevěné podlahy, stěny, stropy, fasády,
okna, terasy a prostředky na odbornou údržbu

Dřevěné a korkové podlahy
Stoly a pracovní plochy
Nábytek
Obklady stěn a stropů
Libovolné předměty ze dřeva
Dřevěné terasy, rošty
Zahradní nábytek
Schodiště
Balkónové obložení
Fasádní dřevo, šindele
ZVLÁŠTNÍ BALENÍ
Okna/okenice
Praktické pro ruční nanášení
Parapety vnější
8100. Karton na vystavení
20 x 0,3 l. 8116
Ploty/štíty/pergoly
Dětské hračky
Vydatnost
1 l = ca. 100 m2
1 uzávěr = 1-2 m2

ČISTIČ ŠTĚTCŮ

2 uzávěry
pro ca. 5 l vody

Ředidlo pro nátěry na olejo/
voskové bázi. Bez zápachu.
5100
Odstraňuje také pryskyřici
a jiné ze dřeva vystupující
látky bez poškození nátěru.

* Ke kartáčům a válečkům SAICOS nabízíme teleskopické

hole (0950 225) a extra velkou nádobu na barvu (0950 226).

OLEJ NA NÁBYTEK

ÚDRŽBA

Speciálně pro ošetření nábytku,
stolů a pracovních desek
dveří, dřevěných hraček, …
praktické balení 0,3 l 3311.
Karton na vystavení 20 x 0,3 l. 3399

Teleskopická násada se speciálními
stěrkami pro všechny SAICOS
údržbové prostředky a na vysušení.
8108

SET NA ÚDRŽBU

8103 400 ml Vosku na údržbu  sprej,
1 l Prostředku na údržbu, stěrka
8104 1 l Vosku na údržbu bezbarvý,
1 l Prostředku na údržbu, stěrka
8107 jako 8104, ale Vosk na údržbu 
bílý

Chrání čelní hrany a řezy proti
vlhkosti, prasklinám. Rovněž
místa u hřebíků a šroubů. 8131

ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK
NA VÝROBKY Z
DŘEVOPLASTU ( WPC )
novinka

TMEL NA DŘEVO

Základní roztok pro jednoduché zhotovení tmelu
z brusného prachu. Pro všechny SAICOS
povrchové úpravy podlah, rychleschnoucí,
dobře brousitelný. 0970

Pro snadné, důkladné vyčistění
povrchu teras, příp. jiných
výrobků. 8123

Vyrobeno z přírodních olejů a vosků

po zaschnutí

Odolný vůči slinám a potu
Vhodný pro dětské hračky
dle DIN 53160 T.1 + 2
a dle EURO normy EN 71 T.3

Podrobnější informace v technických listech a na internetu.

SAICOS COLOuR GmbH
CarlZeissStr. 3 · D48336 Sassenberg · T +49 (0) 2583 30370 · F +49 (0) 2583 303710 · info@saicos.de · www.saicos.de
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NEZÁVADNÝ PRO
LIDI, ZVířATA A ROSTLINY

novinka

CZ 5/2012

125 ml Tvrdého voskového oleje,
štětec, vosk na údržbusprej, 1 l
prostředku na údržbu, spec. stěrky.
8113

údržbový set pro odstranění šeďi,
vyčistění a oživení povrchu, na údržbu.
1 l Odstraňovač šedi Konzentrat,
2 x 0,375 l Specialni olej bezbarvy,
1 štětec 30 mm. 8170

Omezuje viditelnost suků, zabarvení
Je rychleschnoucí  s ochrannými prvky proti
zamodrání, houbám, plísním a hmyzu, odolná
povětrnosti. Vodou ředitelná. Ideální základ
pro pozdější nátěr. Přetíratelná všemi krycími
barvami. 7050

VOSK NA HRANY

SET NA ÚDRŽBU A OPRAVU

ZAHRADNÍ NÁBYTEK

ZÁKLADNÍ BARVA BÍLÁ

Candelilla
vosk

Karnauba
vosk

Bodlákový
olej

Slunečnicový
olej

Sojový
olej

ne

jvyšší vydatnost
žádné
broušení při
renovaci

úsporný

jednoduchost · krása · trvanlivost · snadná údržba
velmi vydatný – úsporný díky malé spotřebě
odolný vodě a nečistotám
nepraská – neodlupuje se – netvoří šupiny
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