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Vlastnosti výrobku: 
SAICOS Čirý vosk je speciální nátěr s otevřenými póry pro 
veškeré dřevo v interiéru, který se obzvlášť snadno a hluboko 
nasákne do dřeva. Zejména je doporučen pro ošetření 
tvrdých dřevin a rovněž dřeva ve vlhkém prostředí. 
 SAICOS Čirý vosk uchová dřevu jeho přirozenou krásu. 
Vyhovuje přirozeným požadavkům dřeva a přírodní cestou je 
chrání - na bázi přírodních surovin rostlinného původu.  Je 
prodyšný, reguluje vlhkost, omezuje bobtnání a smršťování 
dřeva. SAICOS Čirý vosk je po zaschnutí bez zápachu. 
 
SAICOS Čirý vosk chrání dřevo  přirozeným způsobem .  
Přírodní oleje se vsáknou hluboko do dřeva, chrání jej a 
udržují elastické. Přírodní vosky chrání povrch a obstarají 
vysokou odolnost a snadnou udržovatelnost povrchu. Dřevo 
tak získá paropropustnost – vlhkost může unikat, bobtnání a 
smršťování dřeva je omezeno. 
Povrchy dřevěných výrobků v interiéru včetně nábytku 
ošetřené SAICOS Čirým voskem budou voděodolné a 
extrémně odolné. Káva, víno, pivo nebo agresivní ovocné 
šťávy vylité na povrch nemohou proniknout do dřeva a dají 
se snadno odstranit.  
Povrchy se SAICOS Čirým voskem lze snadno čistit, udržovat a 
lehce renovovat. Nátěr se trvale spojí se dřevem – proto není 
při eventuální renovaci nutné povrch obrušovat, ale jen lehce 
přebrousit a přetřít obnovovacím nátěrem. 
 
Odstíny:   
3002  bezbarvý  
 
Oblast použití: 
Dřevěné plochy v interiéru:  
Obklady stěn a stropů, dveře, stropní trámy, schody, lišty,…  
Dřevo ve vlhkých místnostech: perfektní ochrana pro 
dřevěné podhledy a nábytek v koupelně nebo kuchyni. 
Nábytek, který si má zachovat svůj přirozený charakter: 
Skříně, komody, regály, stoly, židle… z masivu nebo 
dýhované. Ideální pro renovaci starožitného nábytku 
z evropských nebo exotických dřevin. Vhodné také pro 
dětské hračky a ostatní výrobky ze dřeva.  
 
 
 
 
 
 

 
 
» nátěr pro exotické a tvrdé dřeviny 
» nasákne snadno a hluboko 
» nepostradatelný pro nábytek z exotických dřevin 
  (tvrdých dřevin) 
» do vlhkých místností  
» odolný poškrábání a otěru 
 
 
 
 
 
 
Upozornění k nanášení: 
Nepostradatelný jako nátěr pro nábytek z exotického dřeva 
(evropské a zámořské tvrdé dřeviny / exotické dřeviny), jako 
je například kouřový dub, Meranti , Wenge, Merbau, Jatoba, 
tady se SAICOS Čirý vosk snadno a hluboko nasákne. U 
dřevin, zde nejmenovaných je nutný zkušební nátěr. 
 
 Příprava:  
Povrch dřeva musí být čistý a suchý (max. 12 % vlhkosti). 
Lakované povrchy obruste nebo jinak odstraňte. Konečné 
broušení o zrnitosti 120 – 150. Brusný prach důkladně 
odstraňte. Plochy dříve ošetřené SAICOS nátěry nebo jinými 
prodyšnými lazurami jen očistíme a lehce přebrousíme. 
Pokud je to možné, neošetřené dřevo natřeme před montáží 
jednou ze všech stran.  
Dřeviny náchylné k zabarvení, např. borovice a další 
jehličnaté dřeviny, ve vlhkých místnostech ošetříme proti 
zamodrání  impregnací dřeva Saicos impregnace bez biocidů 
(nechat schnout min. 18 hod). Nenatíráme na zmrzlé dřevo. 
 
Zpracování: 
Nanášení provádíme SAICOS plochým štětcem nebo 
hadříkem, který nepouští vlákna. 
SAICOS Čirý vosk je připraven k nátěru, neředit. Před 
použitím dobře rozmíchat, neředit. 
Stejnoměrně a ne příliš v tenké vrstvě naneseme ve směru 
vláken. Přibližně 20 min. necháme schnou a pak přebytečný 
materiál setřeme hadříkem.  
Pro obklady stěn a stropů je dostatečný jeden nátěr. Na 
plochy nábytku a jiné silně zatěžované plochy naneseme po 
důkladném zaschnutí druhý nátěr. 
 
Tento produkt se dá nanášet  i  strojně, podrobnější  
informace obdržíte u odborného prodejce. 
 
Nejlepší teplota pro nanášení: 8 a 35 stupňů Celsia.  
Vydatnost na litr: 
Jeden litr stačí na cca. 17 m2 pro 1 nátěr 
Závisí na druhu dřeviny a struktuře povrchu. 
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Počet nátěrů: 
2 x SAICOS Čirý vosk 
 
Doba schnutí: min. 8 hodin (dle teploty a vlhkosti) 
Proti prachu za cca. 4 hodiny. 
 
Čištění pracovního náčiní: 
Za použití přípravku SAICOS-Čistič štětců.  
 
Doba skladovatelnosti: 
V uzavřených nádobách min. 5 let.  
Tekutý produkt je odolný vůči mrazu. Dojde-li vlivem mrazu ke 
zhoustnutí přípravku, skladujte jej po několik hodin při pokojové 
teplotě a potom dobře promíchejte. 
 
Fyzikální vlastnosti: 
Specifická hmotnost/hustota: 0,82 – 0,85 g/cm3 
Viskozita: 21-25 sec., 3 mm nádoba, DIN 53211. 
Zápach: slabý / střední, (po přírodních rostlinných olejích a 
voscích), po zaschnutí bez zápachu. 
Bod vzplanutí: více než 61 stupňů Celsia podle DIN 53213  
 
Bezpečnostní pokyny – první pomoc: 
Skladujte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob obvykle 
používaných pro potraviny a nápoje. Hadřík použitý 
k nanášení přípravku ihned vyperte nebo jej skladujte ve 
vzduchotěsné nádobě (nebezpečí vzplanutí). Po zaschnutí je 
normálně hořlavý (EURO norma EN 13501 (DIN 4102 B2). 
 Po požití nebo vniknutí do dýchacích cest může být smrtelný. 
Po požití ihned volejte toxikologické centrum nebo lékaře. 
 Nevyvolávejte zvracení. Skladujte uzamčené. Obsah/obal 
odevzdejte k ekologické likvidaci.                                                                                                             
Obsahuje: uhlovodíky,C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene < 2% 
aroma.  
Může vyvolat alergické reakce. Bezpečnostní list na vyžádání. 
 

 
 
 
EU-limit pro tenkovrstvé lazury (kategorie A/f): 700 g/l VOC 
(2010).  
SAICOS Čirý vosk obsahuje maximálně 700 g/l VOC 
GISCODE:O60 
GGVSEB / ADR-/-  
Identifikace WGK 1 dle německé normy 
 
 
 
Naše technické poradenství zde uvedené, je vydáno na základě 
našich nejlepších znalostí a provedených zkoušek, avšak bez 
záruky a nezbavuje zpracovatele povinnosti provést vlastní 
zkoušku výrobků od nás zakoupených na jejich vhodnost pro 
zamýšlený účel. Protože aplikace a zpracování je mimo naši 
kontrolu, leží odpovědnost výhradně na zpracovateli. 
Vydáním nového technického listu pozbývá předchozí platnosti. 
 
SAICOS COLOUR GmbH 
Carl-Zeiss-Str. 3 
D-48336 Sassenberg 
info@saicos.de 
www.saicos.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


