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Skyddar och vårdar alla träslag inom – och utomhus som
t ex trädäck – och terrasser, poolsarger,trädgårdsmöbler,
pergola, staket med mera.
»
»
»
»
»

Produkt egenskaper:
SAICOS Special Wood Oil skyddar allt trä på ett naturligt sätt.
Speceillt effektiv att använda på impregnerat furu, hårda – och
exotriska träslag samt på termiskt modifierat trä. Produkten är
baserad på naturliga vegetabiliska oljor som tränger djupt ner
i träet och håller det friskt och elastiskt. Träytan får ett allmänt
mycket bra skydd och blir mycket väderbeständigt hållbar,
stegsäker att gå på samt lätt att hålla ren. Produkten är speciellt utvecklad för att ge bästa skydd på trädäck –trall, poolsarger, trädgårdsmöbler och andra trämaterial utom – och inomhus som utsätts för högt slitage. Den sidenmatta ytan ger ett
naturligt transparent utseende och framhäver träets egna
egenskaper och ådring. Produkten är färdig att användas och
ska inte spädas eller på annat sätt förtunnas. Saliv- och svettresistent enligt DIN 53160 T.1+2. Migrationsbeteendet enligt DIN
EN 71T.3. Halkskydd R9
Färgnyanser:
0110
Special-Oil
0112
Lärk
0113
Bankirai 		
0116
Trallgrön		
0118
Teak		
0122
Vit 		
0123
Grå 		
0180
Svart 		

Colorless / Ofärgad
transparent
transparent
Impregnerings grön
transparent
transparent
transparent
transparent

Hållbarhet:
I sluten behållare minst 5 år. Den flytande produkten är inte
frostkänslig .
OBS! Om produkten varit utsatt för frost-tempereratur ska
produkten förvaras 48 timmar i rumstemperatur och röras om
väl för att återfå en bra funktion.
Fysikaliska egenskaper:
Densitet: 0,85 - 1,02 g/cm3
Flödestid: 30 - 41 sekunder, 3 mm kupa, DIN 53211.
Lukt: svag / mild lukt (som naturliga vegetabiliska oljor), luktfri
efter torkning.
Flampunkt: > 61°C enligt DIN 53213.

Transparent – sidenmatt
Halkskydd R9
Väderbeständig
Vatten- och smutsavvisande
Baserad på naturlig olja

Säkerhetsinstruktioner:
Produkten ska förvaras utom räckhåll för barn. Fyll inte på i
behållare som är avsedda för mat, drycker eller andra näringsmedel. Vid olycka: Första Hjälpen. Om produkt orsakar,
andningsproblem, kommit i kontakt med hud och orsakat
klåda, ögon, mun /svalg, eller likande: kontaka omgående
läkare för rådgivning. Tvätta omedelbart ur trasor som har
dränkts med denna produkt eller lagra i en lufttät behållare
(risk för självantändning). Efter torkning är färgen normalt
lättantänd enligt EN 13501 (DIN 4102 B2).
Innehåller: isotiazoler; blandning av CIT och MIT(3:1)
2-butanonoxim.
Kan orsaka allergiska reaktioner.Säkerhetsdatablad finns att
tillgå på begäran.
EU:s gränsvärde för minimalt filmbildande lasyrer (kat. A/f): 700
g/l VOC (2010). SAICOS Special Wood Oil innehåller högst 700 g/l
VOC. GISCODE: Ö60 • Märkning WGK1 enligt tysk standard.
Våra tillämpade tekniska råd är baserade på vår bästa kunskap
och grundar sig på tester, gäller dock utan garanti och befriar
dig inte från egna tester av våra levererade produkter för att
bekräfta deras lämplighet för det avsedda ändamålet. Användningen och bearbetningen av produkterna ligger utanför vår
kontroll, därför vilar ansvaret uteslutande hos den som bearbetar. När ett nytt tekniskt datablad ges ut förlorar det
föregående sin giltighet.

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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Anti-Slip R10

Användingsområde: Trä utomhus mixad i SAICOS Special Wood
Oil Tillsatsmedlet förhöjer stegsäkerheten ytterliggare.
Tips på användningsområden: trappsteg, ramper och poolsarger. Se mer information om tillsatsmedlet 0240 på produktens
tekniska datablad.
OBS! Hållbarhet i slutenbehållare: 3 månader. SAICOS Special
Wood Oil som blandats med tillsatsmedelet ska användas
omående inom 24 timmar) och viktigt är att noggrant röra i
burken före använding och med jämna mellanrum under hela
arbetets gång.
Information: Samtliga artiklar inom produktgruppen SAICOS
Special Wood Oil kan blandas och mixas. Utseende, åtgång av
produkt och slut-resultat beror på flera faktorer som t ex träets
kvalité och ålder, hur träet har förberetts genom slipning och /eller rengöring. Vi rekommenderar alltid att man utför eget test
på mindre del av aktuellt träyta före att hela ytan behandlas. Det
är viktigt att kontrollera produkt- åtågng och att önskat resultat
uppnås. Notera alltid vilken produkt som är använd alternativt
vilka produkter som är mixade.
Förberedelse: Träråvaran får maximalt innehålla en fuktkvot på
18% och träytan måste vara torr, ren och frostfri. För bästa resulat ska all tidigare ytbehandling slipas bort. På ytor som tidigare
är ytbehandlade med SAICOS Special Wood Oil eller annan öppenporig olja räcker det som regel att ytan blir noggrant rengjord med SAICOS Wood Brightner före att applicering sker med
SAICOS Special Wood Oil. Detta gäller även om träet kraftigt har
grånat. Se separat instruktion för SAICOS Wood Brightener.
Slipning ska alltid utföras på målade – och lackerade ytor före
att applicering sker med SAICOS Special Wood Oil. Slipningen ska
utföras så att alla färg – och lackrester avlägsnas. Använd aldrig
finare slippapper än p150. En nyslipad träyta ska omgående
behandlas eftersom träet efter slipning är mycket känslig mot
fukt, spill från vätskor och smuts.
Tips och råd:
På barrträd som är känsliga för missfärgning och så kallad
blånad t ex: tall, douglasgran, lärkträd och ek rekomenderas
grundbehandling med SAICOS Wood Impregnation 9003 (som ska
torka in i träet under minst 18 timmar före att slutbehandling
sker med SAICOS Special Wood Oil).

Att tänka på: Inget arbete med att ytbehandla trä ska ske i direkt
solljus och/eller i nederbörd av hagel, regn eller snö. Planera alltid så att du snabbt kan skydda nyslipat trä och ej torkad/härdad
produkt från starkt solljus och väta. Torktider påverkas av temperatur (Temp: 8 – 35 grader C) och den relativa luftfuktigheten
(RF:30 - 60 %). Åtång 1L / 14 m2 fördelat på 2 behandlingar med
SAICOS Flat Brush 210mm / 150 mm ger färdig yta.
OBS! Åtgång kan påverkas kraftigt på grund av träråvarans ålder,
kvalité och vilka förberedelser som är utförda. Nytt och ej grundimpregnerat trä ska behandlas på alla sidor med valda SAICOS
produkter före montering. Färskt och nytt impregnerat virke ska
generellt vara genom härdad / torkat i minst i 6 månader före att
någon tilläggs behandling utförs. Vissa exotiska träslag kräver
speciella åtgärder före att de kan behandlas. Rådfråga alltid
återförsäljaren av träprodukten. Läs alltid etiketter och produktinformation före användning. Steg – för – steg instruktion (läs
igenom all befintlig text i detta tekniska datablad före att du
börjar).
Första appliceringen: Rör om i burken och häll upp lagom
mängd i ett SAICOS tråg. Fukta toppen på SAICOS Flat Brush och
applicera ut produkten tunt och jämnt längst med träets fiberriktning .
Torktid: minst 8 timmar. Dammtorr efter ca 4 timmar.
Andra appliceringen: Upprepa behandlingen med SAICOS
Special Wood Oil.
Torktid: minst 8 timmar. Dammtorr efter ca 4 timmar.
Denna produkt kan också bearbetas maskinellt, ytterligare information kan fås hos din återförsäljare.
Enkelt underhåll: Rengöring: Vi avråder från användning av
högtryckstvätt. Ta enkelt bort besvärliga gröna beläggningar
med SAICOS Green-Ex . Behandla gråaktiga ytor med SAICOS
Wood Brightener.
Renovering: Rengör träytan med SAICOS Wood Brightener enligt
instruktion. Applicera önskad SAICOS Special Wood Oil. Använd
SAICOS Brush Cleaner för rengöring av redskap och verktyg. Alla
använda redskap, trasor, slipdamm med mera ska hanteras som
brandfarligt- självantändingsrisk.
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