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» naturalna powłoka do mocno użytkowanych
powierzchni drewnianych
» butelka 0,3 litra – praktyczna i poręczna w
użytkowaniu
» na bazie olejów naturalnych – przyjazna dla zdrowia i
łatwa w pielęgnacji
» bardzo wytrzymała – hydrofobowa
» schnięcie oksydacyjne

Właściwości:
SAICOS Furniture Oil został stworzony specjalnie jako powłoka do
powierzchni meblowych, stołów i blatów kuchennych, drzwi i innych przedmiotów drewnianych (np. zabawki) użytkowanych
we wnętrzach. Łatwo się nakłada, jest bardzo wytrzymały,
odporny na wodę, odporny na brud. SAICOS Furniture Oil pod
względem zdrowotnym nadaje się do mieszkań, jest łatwy w
pielęgnacji – stworzony na bazie surowców naturalnych (oleje i
woski).
SAICOS Furniture Oil chroni drewno w naturalny sposób:
Naturalne oleje wnikają głęboko w drewno, chronią je od wewnątrz i utrzymują je elastycznym. Powierzchnie drewniane pokryte SAICOS Furniture Oil stają się odporne na bród i wodę oraz
nad wyraz wytrzymałe. Kawa, wino, agresywne soki owocowe
lub domowe środki chemiczne nie wnikają w drewno i dają się
łatwo usunąć. SAICOS Furniture Oil łączy się trwale z drewnem –
przez to, przy renowacji, nie ma potrzeby zeszlifowywania. Zachowuje naturalne piękno, także po latach użytkowania.
Odcień koloru:
3311
Ultra mat

bezbarwny

warstwę SAICOS Ground Oil Extra Thin i jako wykończenie, dwie
warstwy SAICOS Furniture Oil .
Pierwsza warstwa:
Butelkę z SAICOS Furniture Oil dobrze wymieszać. Warstwę nanosimy przy użyciu ścierki lub SAICOS Flat Brush, równomiernie
i cienko, zgodnie z mazerunkiem drewna. Nadmiar materiału
zetrzeć ścierką.
Czas schnięcia: ok. 4- 6 godzin (w zależności od temperatury i
wilgotności powietrza, suche powierzchniowo po ok 4 godzinach. Schnięcie oksydacyjne – należy dopilnować, aby w trakcie
prac i po ich zakończeniu okna pozostały otwarte, celem zapewnienia możliwie dobrej cyrkulacji powietrza.
Druga warstwa:
Tak jak pierwsza.
Czas schnięcia: ok. 4- 6 godzin (w zależności od temperatury i
wilgotności powietrza, suche powierzchniowo po ok 4 godzinach). Całkowite utwardzenie powierzchni po ok. 4 – 5 dniach.
Schnięcie oksydacyjne – należy dopilnować, aby w trakcie prac
i po ich zakończeniu okna pozostały otwarte, celem zapewnienia możliwie dobrej cyrkulacji powietrza.

Wskazówka:
Efekt kolorystyczny uzależniony jest od kilku czynników: oprócz
rodzaju drewna i jego właściwości również sposób wygładzenia
(szlif ) drewna ma znaczenie. W takiej sytuacji zalecamy położenie warstwy próbnej na oryginalnym drewnie, co pozwoli nam
na ewentualne przewidzenie otrzymanego później koloru.

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

Zakres zastosowania:
Blaty kuchenne, stołowe, meble i inne przedmioty z drewna.
Dobrze nadaje się do użytku w łazience i kuchni. Mała butelka
0,3L jest bardzo poręczna – została stworzona specjalnie do
użytku domowego.

Liczba warstw:
Pierwsze powlekanie: 2 warstwy (nie wymagane gruntowanie).
Renowacja: 1 warstwa jest z reguły wystarczająca.

Przygotowanie:
Powierzchnia do obróbki musi być sucha i czysta (maksymalna wilgotność 12%). Drewno lakierowane przeszlifować lub oczyścić z
farby (ostateczne szlifowanie papierem z ziarnem 120 – 150).
Dokładnie zebrać pył po szlifowaniu. Powierzchnie powlekane preparatami olejowymi lub woskowymi nie wymagają szlifowania –
chyba, że drewno mocno zszarzało. Do czyszczenia zalecamy
Ecoline Magic Cleanser. Do mebli łazienkowych zalecamy jedną

Wydajność:
0,3 litra wystarcza na ok. 4m2, przy 2 warstwach. Zależnie od
rodzaju drewna i struktury powierzchni.

Łatwe utrzymanie:
Normalne czyszczenie: Ściereczką do kurzu lub zwykłą. Można
ścierać na sucho lub lekko wilgotną ścierką (Ecoline Wash Care).
Pielęgnacja odświeżająca i czyszczenie przy użyciu Ecoline Wax
Care. Wylać nie wielką ilość na ścierkę lub bezpośrednio na powierzchnię i rozcierać.
Renowacja: Czyszczenie przy użyciu Ecoline Magic Cleanser,
szlifowanie nie jest wymagane – zalecamy lekkie przetarcie powierzchni (papier ścierny 150) – a następnie położenie nowej
warstwy SAICOS Furniture Oil na wyczyszczonej powierzchni.

Furniture Oil
Karta techniczna
Styczeń 2016
Strona 2/2

Czyszczenie narzędzi:
Z zastosowaniem SAICOS Brush Cleaner lub rozpuszczalnika.
Przechowywanie:
W zamkniętym pojemniku co najmniej 5 lat. Produkt w formie
płynnej nie jest zagrożony przemarznięciem – celem przywrócenia należytych właściwości, zaleca się przetrzymanie
pojemnika przez kilka godzin w temperaturze pokojowej oraz
dobre wymieszanie preparatu.
Właściwości fizyczne:
Gęstość: 0.84 - 0.92 g/cm3
Czas wypływu: 55 - 95 Sekunden, 4 mm Becher, DIN 53211
Zapach: słaby / łagodny, 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).

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 względem ich przydatności dla zamierzonych celów. Ponieważ zastosowanie 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

Zawiera:
Oksym 2-butanonu.
Może wywołać reakcje alergiczne.
Karta charakterystyki wydawana na żądanie.
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Wartość graniczna w przepisach EU dla lakierów specjalistycznych jednokomponentowych (Kat. A/i): 500 g/l (2010).
SAICOS Furniture Oil zawiera max. 500 g/l VOC.
GISCODE: Ö60.
GGVSEB / ADR -/Oznaczenie WGK 1 według niemieckiej normy.

