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Beltéri fafelületekre
Természetesolaj-alapú
Fal- és mennyezeti burkolatokra
Bútorokra, ajtókra, szegélylécekre,
gyermekjátékokra, színezett padlókra
(alapként)
Félmatt felületekre
Oxidációs száradás

Tulajdonságok:
A SAICOS Colorwachs egy természetesolaj-alapú, minden beltéri
fafelületre használható porózus bevonat. A fából vagy parafából
készült színes falborítások, panelek vagy padlók kezelésének
elengedhetetlen kelléke. Természetes növényi alapanyagú, ezért
otthonunkban biztonsággal használható, egészségre nem ártalmas, és
jót tesz a fának: szabályozza nedvességtartalmát és hagyja lélegezni
azt.
A DIN 53160T.1+2 német szabvány alapján nyál- és izzadságálló.
A kémiai elemek az anyagból való kilépésére vonatkozó DIN EN 71T.3
német szabványnak megfelelnek. Általános építésfelügyeleti
engedélyszám (DIBt/Német Építéstechnikai Intézet): Z-157.10-4.
A SAICOS Colorwachs természetes módon védi a fát: A
természetes olajok mélyen beszívódnak a faanyagba, belülről védik
azt, és megőrzik rugalmasságát. A természetes viaszok védik a külső
felületet, hogy a faanyag ellenálló és könnyen kezelhető legyen.
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Megjegyz:

a fentiekből további árnyalatok keverhetők.

Többféle, és különböző számmal jelölt szín használatakor ezeket előre
kell összekeverni. A végeredmény több tényezőtől is függhet: a
faanyag fajtájától és minőségétől, és például attól is, hogy a fa
felületét hogyan csiszolták. Ahhoz, hogy lehetőség szerint pontosan
meg tudja ítélni a végeredményt, ajánlott a kezelni kívánt faanyaggal
megegyező faanyagon próbafestést végezni (DIN 18356 német
szabvány szerint).

Felhasználható:
Beltéri fafelületeken: tömör vagy funér mennyezetek és falburkolatok,
bútorok, ajtók, szegélylécek, enyvezett fa, mennyezeti gerendák, OSB-,
farost- és MDF-lapok. Színezett fából, bambuszból és parafából készült
falfelületekhez és padlókhoz is használható. Padlók esetén felvitel után
fedőrétegként ajánlott a SAICOS Premium keményviasz-olaj, illetve az
Ecoline keményviaszolaj. Különösen ajánljuk fa gyermekjátékok (nyálés izzadságálló) és minden fából készült kedvelt tárgyunk kezelésére.
Ajánlott vizes helységek, pl. fürdő és konyha fafelületeinek kezelésére.
Ideális antik bútordarabok restaurációjára. Új életet lehel a fába, és
ellenállóvá, könnyen kezelhetővé teszi azt.
Használat:
Fontos, hogy a kezelendő fafelület tiszta és száraz legyen (a fa
maximális nedvessége 12% lehet). A lakkozott fafelületeket előzetesen
marassa le vagy csiszolja le (az utolsó csiszoláskor a csiszolópapír 120150-es finomságú legyen). A csiszoláskor keletkező port gondosan el
kell távolítani. Az elszíneződésre hajlamos faanyagokat, pl. fenyő és más
tűlevelű fák faanyagait a vizes helységekben a kékes elszíneződés
megelőzésére SAICOS Faimpregnálóval kell előkezelni.
Az egzotikus fából készült felületek előkezelésére a SAICOS
Extrakönnyű Alapozóolajat ajánljuk. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az
előkezelés befolyásolja a szín erősségét. Ajánljuk, hogy előzetesen egy
kis mintadarabon végezzen próbafestést.
Felvitel:
A felvitelhez a SAICOS felületbevonó ecsetet vagy egy szöszmentes
kendő használatát ajánljuk. Padlók kezelése esetén a SAICOS
padlóecsetet vagy a SAICOS Federspachtel habkönnyű simítóvasat
ajánljuk.
ASAICOS Colorwachs már használatra kész állapotban van, nem szabad
hígítani. Használat előtt jól keverje fel. Oszlassa el egyenletesen a fehér
lappal.
Első réteg:
Vigye fel vékonyan és egyenletesen, a farostok irányával megegyező
irányban, a felesleges anyagot pedig távolítsa el egy nedvszívó
kendővel. Száradási idő: min. 8 óra (a hőmérséklettől és a levegő
nedvességtartalmától függően). Oxidatív száradás. A megfelelő
szellőzés érdekében a felvitel alatt és után is tartsa nyitva az ablakokat.
A felület kb. 4 óra elteltével lesz porszáraz.
Második réteg:
A fali és mennyezeti faburkolatok esetében általában egy réteg felvitele
is elegendő (kivéve: a SAICOS Colorwachs 4009 fehér fedő/ 4019 fekete
fedő = használatakor 2 réteg szükséges.) Ha erősebb színt szeretne,
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a száradást követően vigyen fel egy második réteget is.
Padlók esetében a második réteg a SAICOS Premium
Keményviasz-olaj/ Ecoline Keményviasz-olaj legyen. Kérjük,
vegye figyelembe a felhasználói útmutatót. Száradási idő: min.
8 óra (a hőmérséklettől és a levegő nedvességtartalmától
függően). Oxidatív száradás. A megfelelő szellőzés érdekében a
felvitel alatt és után is tartsa nyitva az ablakokat. A felület kb. 4
óra elteltével lesz porszáraz.
Fontos: Ha a SAICOS Colorwachsból második réteget is felvitt,
akkor fedőrétegként a SAICOS Premium Keményviasz-olaj
használata már nem lehetséges.
Bútorok, padlók és más, igénybevett fafelületek esetében
az első Colorwachs-réteg felvitele után fedőrétegként a
SAICOS Premium Keményviasz-olaj/ Ecoline Keményviaszolaj felvitele ajánlott.
Ez a termék géppel is felvihető, további tájékoztatást a
szakkereskedőnél kaphat.
Optimális felviteli hőmérséklet: 8 °C és 35 °C között.
Literenkénti kiadósság:
2
1 liter kb. 21m felületre elég (1 réteg esetén).
2
1 liter kb. 12m felületre elég (2 réteg esetén - 4009 fehér fedő /
4019 fekete fedő)

EU-s határérték az átlátszó lakkokra és alapokra (kat. A/e):
400 g/l (2010).
ASAICOS Colorwachs maximum 400 g/l illékony szerves
vegyületet (VOC) tartalmaz.
GISCODE (kód a veszélyes anyagok német információs
rendszerében): Ö60
Német norma szerinti WGK1 (vízveszélyességi osztály) jelölés
Ezt a használati útmutatót legjobb tudásunk szerint, kísérletek
alapján állítottuk össze, azonban nem számít kötelező
érvényűnek, és nem helyettesíti az általunk szállított termékek
előzetes próbáját, hogy azok megfelelnek-e a célra, amelyre
használni kívánja őket. Mivel a termékek használata és felvitele
hatáskörünkön kívül esik, ezért a felelősség kizárólag a
felhasználót terheli. Az új felhasználói útmutató kibocsátásakor
a korábbi dokumentum érvényét veszti.

SAICOS COLOUR GmbH
Carl-Zeiss-Str. 3
D-48336 Sassenberg
Tel +49 2583 3037-0
Fax +49 2583 3037-10
info@saicos.de
www.saicos.de

A munkaeszközök tisztítása:
SAICOS ecsettisztítóval vagy hígítóval.
Eltartható:
lezárt dobozban legalább 5 évig.
A folyékony termék nem fagyérzékeny - ha befagyott, a jó
kenhetőség visszaállítása érdekében tartsa néhány órán
keresztül szobahőmérsékleten, majd keverje jól fel.
Fizikai tulajdonságok:
3
Sűrűség: 0,88 -1,22 g/cm
Viszkozitás: 75 -125 másodperc, 4 mm-es viszkozitásmérő
csésze, DIN 53211 német szabvány
Szag: gyenge / enyhe (természetes növényi viaszok / olajok),
száradás után szagtalan
Lobbanáspont: > 61 °C a DIN 53213 német szabvány szerint

Kiegészítés a 4009-es árnyalathoz:
Tartalmaz: ftálsav-anhidridet. Allergiás reakciókat válthat ki. A
biztonsági adatlapot kérésre rendelkezésre bocsátjuk.

D-01.01.2016

Biztonsági előírások - elsősegély:
Gyermekektől elzárva tartandó. Élelmiszeres, italos vagy egyéb
táplálék tárolására szánt edényben nem tárolható. A folyékony
termékkel átitatott anyagot azonnal ki kell mosni vagy egy
légmentesen zárt edényben kell tárolni (gyulladásveszély). A
száradást követően az anyag az EN 13501 európai szabvány
szerint közepesen gyúlékony (német szabvány: DIN 4102 B2).
Tartalmaz: 2-Butanon-oximot. Allergiás reakciókat válthat ki. A
biztonsági adatlapot kérésre rendelkezésre bocsátjuk.

