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šetrný k životnímu prostředí - neobsahuje biocidy, konzervační látky - vhodný pro nátěry hraček 
 
  
 

 
 

EXTRA ZÁKLADOVÝ OLEJ 
pro veškeré dřevo v interiéru a nábytek 

nepostradatelný pro podlahy s exotického dřeva (tvrdého dřeva) 
na bázi olejů a vosků 

proniká obzvlášť hluboko – do vlhkých prostor - matný 
 
JEDNODUCHÝ – TRVANLIVÝ - ODOLNÝ VŮČI VLHKOSTI - MATNÝ 
  
Vlastnosti výrobku: 
SAICOS EXTRA ZÁKLADOVÝ OLEJ je speciální nátěr 
s otevřenými póry na dřevo v interiéru, který velmi lehce a 
hluboko proniká do dřeva. Doporučený a nepostradatelný nátěr 
pro tvrdé dřeviny a také pro dřevo ve vlhkých místnostech. 
SAICOS EXTRA ZÁKLADOVÝ OLEJ zachovává přirozenou 
krásu dřeva. Je šetrný k životnímu prostředí a vyhovuje všem 
přirozeným požadavkům dřeva na ochranu, reguluje vlhkost 
dřeva a umožňuje dřevu dýchat. Omezuje bobtnání a 
smršťování dřeva. 
SAICOS EXTRA ZÁKLADOVÝ OLEJ vyžaduje obvykle jeden 
nátěr. Hedvábně matný povrch může být dle potřeby lehce 
přeleštěn. Má slabý zápach, po zaschnutí bez zápachu. 
SAICOS EXTRA ZÁKLADOVÝ OLEJ chrání dřevo na přírodní 
bázi: Oleje proniknou hluboko pod povrch dřeva a chrání je 
zevnitř. Dřevo je tak stále zdravé a pružné.   
Vosky chrání povrch dřeva a zajistí odolnost povrchu a snadno 
udržovatelnost. 
Dřevo ošetřené přípravkem SAICOS EXTRA ZÁKLADOVÝ 
OLEJ odpuzuje vodu a špínu, je odolné vůči opotřebení a 
snadno se udržuje. Káva, víno nebo agresivní ovocné šťávy 
vylité na dřevo nemohou proniknout do hloubky a lze je snadno 
setřít z hladkého dřevěného povrchu. Vlhkost nemůže nátěru 
uškodit. 
SAICOS EXTRA ZÁKLADOVÝ OLEJ se trvale spojí se 
dřevem. Neloupe se, nepraská a při renovaci proto není 
potřeba žádné broušení. 
Hedvábně matný povrch může být dle potřeby lehce přeleštěn. 
Plochy ošetřené SAICOS EXTRA ZÁKLADOVÝ OLEJ se lehce 
čistí, udržují a snadno renovují. 
 
Odstíny 
3001  bezbarvý 
3008 černý transparentní (doporučeno pro tmavé exotické 

dřeviny pro sjednocení povrchu) 
 
Oblast použití: 
Plochy vnitřních prostor: dřevěné obklady stěn a stropů, nábytek, 
dveře, podlahy, trámy, lišty… 
Dřevo ve vlhkých prostorách: perfektní ochrana pro dřevěné 
stropy a nábytek v koupelně nebo kuchyni.  
Nábytek, který si má zachovat přírodní charakter: skříně, 
komody, police, stoly, židle…masiv nebo dýha. Ideální pro 
úpravu částí historického nábytku z evropských nebo exotických 
dřevin. Vhodné také pro dětské hračky a jiné dřevěné díly. 
Nepostradatelný jako 1. nátěr pro podlahy z exotických dřevin 
(evropské a zámořské tvrdé, exotické, dřeviny, např. kouřový 
dub, Meranti, Wenge, Merbau, Jatoba) 
SAICOS EXTRA ZÁKLADOVÝ OLEJ velmi lehce a hluboko 
proniká do pórů tvrdého dřeva. U exotických dřevin zde 
nejmenovaných v případě pochybností proveďte zkušební nátěr 

na vzorku. (konečný nátěr Tvrdý voskový olej-Klasik nebo 
Premium) 
Je to také vynikající základní nátěr pod transparentní barevné 
nátěry za účelem sjednocení nasákavosti povrchu a následné 
stejnoměrné barevnosti. 
 
Způsob použití:  
Příprava:   
Povrch dřeva musí být čistý a suchý (max. vlhkost 15%). 
Oškrábejte nebo broušením odstraňte všechny zbytky 
předchozích nátěrů (nakonec obruste skelným papírem zrnitosti 
120-150).  
Předměty napuštěné olejem nebo voskem stačí jenom očistit, 
případně lehce přebrousit.  
Je-li to možné, ošetřete nové dřevo před montáží ze všech stran.  
 
Dřevo, které má ve vlhkém prostředí (koupelny, kuchyně apod.) 
sklon k zamodrání např. borovice a jiné jehličnaté dřeviny, 
doporučujeme předem natřít jednou vrstvou našeho přípravku 
SAICOS Impregnace dřeva neobsahujícího biocidy. (prevence a 
ochrana proti plísním a zamodrání, bez použití fungicidů). 
Nenatíráme na zmrzlé dřevo. 
 
Nanášení: 
Nátěr nanášíme plochým štětcem SAICOS (pouze z přírodních 
štětin), válečkem na olej nebo hadříkem. Je možné rovněž 
máčet nebo stříkat.   
SAICOS EXTRA ZÁKLADOVÝ OLEJ je připraven k okamžitému 
použití – neřeďte, jen dobře promíchejte.  
Nanášejte rovnoměrně ale ne ve slabé vrstvě ve směru vláken 
dřeva.  
Necháme ca. 20 minut zaschnout – pak přebytečný materiál 
savým hadrem setřeme.  
Doba schnutí: min. 8 hodin (v závislosti na teplotě a vlhkosti 
prostředí). Proti prachu přibližně 4 hodiny. 
K ošetření obkladů stěn a stropu obvykle stačí jedna vrstva. 
Druhou vrstvu doporučujeme po důkladném zaschnutí pro 
ošetření nábytku a zejména namáhaných vrchních desek stolů.  
 
Pro úpravu podlah z exotických dřevin (evropské a zámořské 
tvrdé, exotické, dřeviny):  
SAICOS EXTRA ZÁKLADOVÝ OLEJ jako první nátěr. Necháme 
ca. 20 minut zaschnout – pak přebytečný materiál setřeme 
savým hadrem nebo bílým padem. (nezanecháme žádné vlhké 
místa) 
Jako konečnou vrstvu použijeme SAICOS TVRDÝ VOSKOVÝ 
OLEJ KLASIK nebo PREMIUM. 
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Profesionální nanášení stříkáním: 
Stříkací pistolí: 
Všechny výrobky SAICOS lze nanášet stříkací pistolí s tryskou 
velikosti 1,0 - 1,8; a tlakem 1,5 – 2,5 baru. 
HVLP (High Volume/Low Pressure – Vysoký objem/Nízký 
tlak) 
je systém nanášení, který pracuje s vysokým objemem a nízkým 
tlakem. Všechny výrobky SAICOS je možno nanášet pomocí 
tohoto systému, který je nutno podle potřeby seřídit. 
Stříkání Airless/Airmix – Beze vzduchu/ se směsí vzduchu: 
Při stříkání beze vzduchu tlačí čerpadlo barvu skrze trysku a tvar 
trysky rozhoduje o výsledku. Použitý tlak se mění a závisí na 
čerpadlu.  
Všechny výrobky SAICOS lze nanášet pomocí systému airless a 
airless plus. Je-li viskozita barvy nízká, doporučuje se pracovat 
s nízkým tlakem. 
Poznámka: Kvalita nástřiku závisí na výběru trysky a tlaku. 
Každý uživatel by se měl rozhodnout pro určité individuální 
nastavení trysky a tlaku, jelikož na trhu se nabízí mnoho různých 
stříkacích systémů (řiďte se pokyny výrobce).  
 
Nejlepší teplota pro nanášení: 
Mezi 8oC a 35oC 
 
Počet vrstev: 
1  - pro normálně zatěžované plochy jako stěny a stropy (také 
      jako základ pod barevný transparentní nátěr) 
2 - velmi zatěžované plochy nábytku (pro podlahy doporučujeme  
     jako 2. nátěr Tvrdý voskový olej) 
 
Čištění pracovního náčiní: 
Za použití přípravku SAICOS čistič štětců, neobsahujícího 
benzen.  
 
Čas potřebný k zaschnutí: 
Min. 8 hodin na jeden nátěr (v závislosti na teplotě a vlhkosti 
prostředí). Prach se na nátěr nelepí pro přibližně 4 hodinách.  
Zajistěte dobré větrání - schnutí za pomoci kyslíku.  
 
Jednoduchá údržba: 
Čištění a údržba: 
Předměty ošetřené nátěrem SAICOS EXTRA ZÁKLADOVÝ 
OLEJ nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Stírejte suchým nebo 
lehce vlhkým hadrem (s přídavkem SAICOS Prostředek na 
údržbu). K odstranění silnějšího znečištění nebo k obnově 
povrchu používejte náš tekutý přípravek SAICOS Vosk na 
údržbu.  
Renovace: 
Obnova nátěru SAICOS EXTRA ZÁKLADOVÝ OLEJ je možný 
kdykoli bez zvláštní přípravy. Stačí jen nanést další vrstvu na 
čistý a suchý povrch. Lze také obnovit nátěr jen na části 
povrchu, aniž by vzniklo viditelné rozhraní mezi starým a novým 
nátěrem. Rovnoměrně nanést ve směru vlaken. Nechat 20 min. 
zaschnout a přebytečný materiál setřeme savým hadrem. 
 
Složení: 
Na přírodní rostlinné bázi:  
Karnauba a Candelilla vosk, Parafin, oleje ze sóji, slunečnice, 
bodláků. 

Přídatné látky: Zinek-Zirkon-Kobalt-Oktoáty (vysoušecí činidla z 
olova prostých minerálních látek ). 2-Butanonoxim (zabraňuje 
tvorbě škraloupu). Polysiloxanes (báze kyseliny silicidové, silně 
vodoodpudivý) 
Prchavé látky (rozpouštědla): mastné uhlovodíky 
(dearomatizovaný lakový benzín – prostý benzolu – vyhovuje 
požadavkům na čistotu evropské farmakologie.  
Hraniční hodnota pro SAICOS EXTRA ZÁKLADOVÝ OLEJ v 
EU pro obsah VOC (kategorie A/f): 700 g/l (2010). Saicos 
barevný vosk extra obsahuje maximálně 565 g/l VOC.  
 
Fyzikální vlastnosti: 
Specifická hmotnost/hustota: 0,84 – 0,88 g/cm3. 
Viskozita: 28 sec., 3mm nádoba, DIN 53211. 
Zápach: střední, po přírodních a rostlinných olejích a voscích, po 
zaschnutí bez zápachu. 
Bod vzplanutí: více než 61 stupňů Celsia podle DIN 53213 
(podle EURO-normy není jeho určení vyžadováno) 
 
Bezpečnostní pokyny: 
Skladujte mimo dosah dětí. Zamezte kontaktu s potravinami a 
krmivy. Neplňte do nádob obvykle používaných pro potraviny a 
nápoje. Dojde-li k zasažení očí, vypláchněte je velkým 
množstvím vody a vyhledejte lékaře. S přípravkem 
nemanipulujte v blízkosti otevřeného ohně. 
Hadřík použitý k nanášení přípravku ihned vyperte nebo jej 
skladujte ve vzduchotěsné nádobě (nebezpečí vzplanutí). Po 
zaschnutí je normálně hořlavý (EURO norma EN 13501, 
německá norma DIN 4102).   
 
Skladování: 
Při skladování v dobře uzavřených nádobách je doba 
použitelnosti alespoň 5 let. Je odolný vůči mrazu. Dojde-li vlivem 
mrazu ke zhoustnutí přípravku, skladujte jej po několik hodin při 
pokojové teplotě a potom dobře promíchejte.  
 
Vydatnost: 
1 Litr přibližně na 11 m2 na 2 vrstvy nátěru na hladké dřevo,  
              nebo na 17 m2 pro jeden nátěr na hladké dřevo.  
Záleží na druhu dřeviny a struktuře povrchu. 
 
Balení a vydatnost: 
0,75L vydá přibližně na  13 m2 při 1 vrstvě 
   8 m2 při 2 vrstvách 
2,5L vydá přibližně na 42 m2 při 1 vrstvě 
   27 m2 při 2 vrstvách 
10,0L vydá přibližně na 170 m2 při 1 vrstvě 
   110m2 při 2 vrstvách 
25,0L vydá přibližně na 425 m2 při 1 vrstvě 
   275m2 při 2 vrstvách 
(v závislosti na druhu dřeva a stavu jeho povrchu). 
 
Zdraví a životní prostředí: 
SAICOS EXTRA ZÁKLADOVÝ OLEJ neobsahuje biocidy ani 
konzervační látky. Podle nařízení o škodlivých látkách není 
zapotřebí jej značit a je fyziologicky neškodný. Zaschlý povrch 
vyhovuje německé normě DIN 53160 T. 1+2 (odolnost vůči potu 
a slinám) a evropské normě EN 71 T.3 (hodnocení migračního 
chování) = je vhodný pro dětské hračky. 
Označení Xn.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Shora uvedené informace jsou v souladu s našimi nejlepšími znalostmi, avšak bez záruky. 
Všechny výrobky SAICOS jsou vyrobeny Německu. 


