
 

 

 

»   greitai džiūsta – galutinis sluoksnis per vieną dieną 

»   bespalvė ir spalvota 

»   natūrali alyva bet kokios rūšies medinėms ir kamštinėms grindims, 

     stalams, stalviršiams, kitiems mediniams paviršiams 

»   paprasta ir taupu 

»   oksidacinis džiūvimas 

 

 

 

 
Produkto ypatybės. Alyva iš natūralių augalinių žaliavų 
(aliejų ir vaško), paliekanti atviras paviršiaus poras. 
Skirta visų rūšių medinėms (pagal Vokietijos standartą 
DIN 18336) ir kamštinėms grindims. Leidžia medienai 
kvėpuoti, reguliuoja paviršiaus drėgmę. Stabdo medienos 
plėtimąsi ir susitraukimą. Giliai įsigeria į medinį paviršių, 
todėl prisideda prie medienos ilgaamžiškumo. Suteikia 
natūralią apsaugą, yra itin patvari ir atspari poveikiui. 
Rezultatas – ultramatinis, matinis, pusiau matinis arba 
blizgus (pagal pageidavimą), atsparus mechaniniam 
poveikiui, vandeniui ir nešvarumams paviršius. Į apdorotą 
paviršių neįsiskverbia buitinė chemija, kava, vynas ar 
agresyvios vaisių sultys (pagal Vokietijos standartą DIN 
48861-C). Paviršių, padengtą „SAICOS Premium 

Hardwax-Oil“, lengva valyti, prižiūrėti ir atnaujinti. Grindų 
slidumas R9: 3310, 3305, 3200, 3035, 3100, 3317, 
3319, 3328, 3381, 3385. Atsparumas seilėms ir prakaitui 
pagal DIN 53160 T.1+2. Elementų migracija atitinka 
standartą DIN EN 71T.3. DIBt  patvirtinimas: Z-157.10-
4: 3310, 3305, 3200, 3035, 3100, 3317, 3319, 3328, 
3381, 3385, 3299, 3333. 

 
Spalvos: 
3310 ultramatinė* bespalvė 
3320 ultramatinė plius* bespalvė 
3305 matinė bespalvė 
3200 pusiau matinė bespalvė 
3035 labai blizgi bespalvė 
3100 balta skaidri matinė 
3317 sidabro pilkumo skaidri matinė 
3319 juoda nepermatoma ultramatinė 
3328 tikmedžio skaidri matinė 
3381 riešutmedžio skaidri matinė 
3385 palisandro skaidri matinė 
3299 efektinga** skaidri 
3333 tyra skaidri ultramatinė 

 
Priedai, skirti 3310 ultramatinei, 310 ultramatinei 
plius, 3305 matinei, 3200 pusiau matinei, 3035 
labai blizgiai: 
3240 „Anti-Slip R 10“ (apsaugai nuo slidumo) 
3241 „Fire Protection“ (apsaugai nuo ugnies) 
3242 „UV Protection“ (apsaugai nuo UV spindulių) 
3243 „Hardener 2K“ (kietiklis) 

 
SAICOS Premium Hardwax-Oil galima naudoti su vienu 
kuriuo nors priedu – saugančiu nuo UV spindulių, 
saugančiu nuo slidumo ar kietikliu – arba iškart su dviem 
ar trimis priedais. Vienas priedas vienai alyvos pakuotei. 

 

Patarimas. Naudokite tik vieną „SAICOS Premium 
Hardwax-Oil“ priedą. Jei reikia daugiau nei vieno priedo, 
viską išmaišykite atskiroje talpoje. Priedų pakuočių 
turinys telpa į atitinkamas 0,75 l ir 2,5 l alyvos talpas. 
Atsparumo ugniai klasė Cfl-s1: pirmiausia paviršius 
padengiamas impregnantu „Impregnation Fire 
Protection“, tada alyvuojamas galutiniu alyvos „SAICOS 
Premium Hardwax-Oil“ su priedu „Fire Protection“ 
sluoksniu. Taip pasiekiama atsparumo ugniai klasė Cfl-s1. 
Svarbu. Su kietikliu sumaišytą alyvą „SAICOS Premium 
Hardwax-Oil“ sunaudokite per valandą. Atidarę pakuotę 
jos nebeuždarykite. 
*Dėmesio! Negalima naudoti šepečio „Floor Brush“. Jei 
ant viršaus padengiamas dar vienas sluoksnis, prieš tai 
paviršių reikia nušlifuoti (grūdėtumas 150). 
**Pastaba. 3299 skirta tik pirmam sluoksniui, 
galutiniam sluoksniui naudokite 3200 arba 3035. 
 
Pastaba. Visas spalvas galima maišyti vieną su kita. Jei 
įsigijote pakuotes iš skirtingų partijų, prieš jas naudodami 
sumaišykite. Galutinė spalva priklauso nuo įvairių 
veiksnių – ne vien medienos rūšies ir kokybės, bet ir 
šlifavimo. Rekomenduojame prieš alyvuojant paviršių 
pasidaryti mėginį ant originalios medienos pavyzdžio, kad 
matytumėte būsimą rezultatą (pagal Vokietijos standartą 
DIN 18356). 
 
Naudojimo sritys 
Visų rūšių medinėms grindims patalpose: parketui, 
kietmedžio grindims, parketlentėms, fanerai ir t. t. 
Visų rūšių kamštinėms grindims: parketui, 
kamštinėms plytelėms ir t. t. 
Taip pat kitokiam intensyviai naudojamam 
paviršiui: spintelių ir stalų paviršiams, baldams ir 
kitiems mediniams objektams patalpose – tinka ir vaikų 
žaislams. Idealus variantas drėgnose patalpose, 
pavyzdžiui, vonios kambaryje, virtuvėje. 
 
Paviršiaus paruošimas. Medinis paviršius turi būti 
sausas ir švarus (drėgmė ne daugiau kaip 12 %). Turi 
būti pašalinti dažai ir lakas (galutinio šlifavimo 
grūdėtumas 120–150). Gerai nuvalykite dulkes. Jei 
paviršius buvo alyvuotas arba vaškuotas, jo šlifuoti 
nereikia (tik nuvalyti valikliu „Ecoline Magic Cleaner“), 
išskyrus stipriai papilkėjusią ar sudilusią medieną. Jei 
drėgnoje patalpoje esantis medinis paviršius linkęs 
pasidengti melsvomis dėmėmis (pušies ir kitos minkštos 
medienos paviršiai virtuvėse ar vonios kambaryje), prieš 
tai jį apdorokite impregnantu „SAICOS Wood 
Impregnation biocidefree“ (džiūvimo trukmė bent 18 
val.). Vonios kambario baldams rekomenduojame vieną 
sluoksnį grunto „SAICOS Ground Oil Extra Thin“ ir du 
sluoksnius alyvos „SAICOS Premium Hardwax-Oil“. 
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Alyvavimas. Naudokite volelį „SAICOS Oil / Wax-Roller“ 
arba šepetį „SAICOS Floor Brush“ ar „SAICOS Flat 

Brush“. Alyva „SAICOS Premium Hardwax-Oil“ yra 
paruošta naudoti. Gerai išmaišykite, neskieskite. 
Pastaba. Alyvos „SAICOS Premium Hardwax-Oil“ 
nepilkite tiesiai ant paviršiaus, geriau dirbkite su vonele 
„Paint Tray“. 
 
Šį produktą galima naudoti su tam tikrais 
mechanizmais. Jei pageidaujate daugiau 
informacijos, kreipkitės į platintoją. 
 
Svarbi pastaba. Ant grindų iš kietmedžio ar egzotinių 
medžių medienos (Europos ir atvežtinio kietmedžio ar 
egzotinių medžių) ir tam tikros plačiai naudojamos 
medienos (pavyzdžiui, rūkyto ąžuolo, Meranti, Wengé, 
Merbau, Jatoba ir Ipé medienos) rekomenduojame 
pirmam sluoksniui naudoti gruntą „SAICOS Ground Oil 

Extra Thin“. Žr. techninių duomenų lapą. 
 
Sluoksnių skaičius 
Neapdorotai medienai: 2 sluoksniai (gruntuoti nebūtina). 
Atnaujinamam paviršiui: paprastai užtenka 1 sluoksnio. 
 
Pirmas sluoksnis. Padenkite paviršių plonai ir tolygiai. 
Pastaba dėl 3310. Padengus pirmą sluoksnį, ties 
šakelėmis gali būti baltų dėmių, bet jų nebesimatys 
padengus antrą sluoksnį. 
 
Antras sluoksnis. Padenkite paviršių plonai ir tolygiai. 
Pastaba dėl 3299. Skirta tik pirmam sluoksniui, 
galutiniam sluoksniui naudokite 3200 arba 3035. 
 
Kamštinių grindų alyvavimas. Naudokite volelį 
„SAICOS Oil / Wax-Roller“ arba „SAICOS Universal Roller 

“Small“. Paviršius alyvą sugers labai greitai. Pirmą 
sluoksnį padenkite plonai ir iškart nuvalykite mentele. 
 
Tinkamiausia darbinė temperatūra: 8–35 °C 
 
Išeiga vienam litrui: Apie 14 m2 (2 sluoksniai). Išeiga 
priklauso nuo medienos rūšies ir paviršiaus struktūros. 
Kamštinėms grindims išeiga gali būti didesnė – tai 
priklausys nuo kamštinio paviršiaus rūšies. 
 
Džiūvimo trukmė: bent 3–5 val. (priklauso nuo aplinkos 
temperatūros ir drėgmės). Dulkės nekimba maždaug po 4 
val. Paviršius visiškai išdžiūsta maždaug per 4–5 dienas. 
Oksidacinis džiūvimas – alyvavimo metu ir paskui 
laikykite atidarytus langus, kad palaikytumėte gerą oro 
cirkuliaciją. 
 
Kamštinių grindų džiūvimo trukmė: bent 6–5 val. 
(priklauso nuo aplinkos temperatūros ir drėgmės). 
Oksidacinis džiūvimas – alyvavimo metu ir paskui 
laikykite atidarytus langus, kad palaikytumėte gerą oro 
cirkuliaciją. Perteklių pašalinkite alyvą sugeriančiu audiniu 
arba išlyginkite balta kempinėle. Džiūvimo trukmė 
nurodyta aukščiau. 
 
Paprasta priežiūra 
Valymas ir priežiūra. Kasdien valykite šluoste, grindų 
šepečiu ar dulkių siurbliu. Paviršių galima plauti (Ecoline 

Wash Care). Atnaujinkite ir valykite paviršių naudodami 
valiklį „SAICOS Wax Care“. 
 
Pastaba. Naujas, pramoniniu būdu alyvuotas grindis 
rekomenduojame pirmiausia nuvalyti valikliu „SAICOS 

Wax Care“. 

Paviršiaus atnaujinimas. Rekomenduojame nuvalyti 
valikliu „Ecoline Magic Cleaner“. Šlifuoti nebūtina. 
Rekomenduojame šiek tiek pašveisti paviršių plieno vata 
ar panašia priemone, tada grindis nuvalyti ir iš naujo 
padengti alyva „SAICOS Professional Care Oil“ 
(poliravimo mašinėle su balta kempinėle). 

 
Įrankių plovimas. Naudokite valiklį „SAICOS Brush 
Cleaner“. 
 
Alyvos laikymas. 
Bent 5 metus sandarioje pakuotėje. Alyva atspari šalčiui. 
Jei nuo šalčio sutirštėja, keletą valandų palaikykite 
kambario temperatūroje, kol atgaus normalią 
konsistenciją. 

 
Fizinės savybės 

Tankis: 0,84–0,95 g/cm3 

Klampumas: 55–95 s, 4 mm puodelis, DIN 53211 

Kvapas: švelnus, išdžiūvusi – bekvapė 

Pliūpsnio temperatūra: > 61 °C pagal DIN 53213. 
 

 

 

ES nustatyta dangų iš vieno komponento riba (kat. A/i): 
500 g/l (2010). Alyvos „SAICOS Premium Hardwax Oil“ 

sudėtyje yra ne daugiau kaip 500 g/l lakiųjų organinių 
junginių (VOC). Kodas GISCODE: Ö60. GGVSEB / ADR -/- 
· WGK 1 ženklinimas pagal Vokietijos standartus. 

 
Patarimus dėl naudojimo pateikėme remdamiesi 
turimomis žiniomis ir atliktais bandymais, tačiau jie 
laikytini neįpareigojančia rekomendacija ir nedraudžia 
jums atlikti mūsų tiekiamų produktų tinkamumo 
konkrečiai paskirčiai bandymus. Kadangi negalime 
kontroliuoti produktų naudojimo, visa atsakomybė tenka 
naudotojui. Parengus naują techninių duomenų lapą 
senasis nebegalioja. 

 
SAICOS COLOUR GmbH 

Carl-Zeiss-Str. 3 

D-48336 Zasenbergas, Vokietija 

q +49 2583 3037-0 

p +49 2583 3037-10 

info@saicos.de 

www.saicos.de 
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Saugos nurodymai. Pirmoji pagalba 
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nepilti į maisto, 
gėrimų ar kitus maisto produktams skirtus indus. 
Nedelsiant išplauti produkto prisigėrusius skudurus arba 
laikyti juos sandarioje talpoje (užsidegimo pavojus). 
Išdžiūvęs paviršius yra normaliai degus ir atitinka ES 
standartą EN 13501 (DIN 4102 B2). 

 
3310, 3035, 3319 ir 3333 sudėtyje yra: 
2-butanonoksimo. Gali sukelti alerginę reakciją. 

 
3305, 3200, 3100, 3317, 3328, 3381, 3385, 3299 
sudėtyje yra: 
2-butanonoksimo, ftalio rūgšties anhidrido. 
Gali sukelti alerginę reakciją. 

 
Jei pageidaujate, galite paprašyti medžiagos saugos 
duomenų lapų. 


