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SAICOS SPECIAL WOOD OIL 
aukštos kokybės produktas, skirtas lauko terasoms ir baldams  

 
Savybės: 

• Ekologiška, jokių biocidų, jokių antiseptikų, galima saugiai alyvuoti 
vaikų žaislus. 

• Įsigeria į medinį paviršių: neskilinėja, nesisluoksniuoja, nesilupa, 
nesipūslėja.  

• Paviršius tampa neslidus. 
 
Blizgumas: pusiau blizgi. 

 

 
BENDRA INFORMACIJA:  Specialioji SAICOS medienos alyva (SAICOS 
SPECIAL WOOD OIL) yra specialus aliejinis medienos beicas, sukurtas 
pagal naujausius mokslinių tyrimų rezultatus, kad medinės lauko terasos ir 
sodo baldai, ypač pagaminti iš kietmedžio, slėgiu impregnuotos 
spygliuočių medienos ir termiškai apdorotos medienos būtų saugūs ir 
gerai eksploatuojami. SAICOS medienos alyva įsigeria į medinį paviršių ir 
neskilinėja, nesisluoksniuoja, nesilupa, nesipūslėja. Mediena gali 
kvėpuoti, drėgmė – natūraliai garuoti. Paviršius tampa atsparus drėgnam 
purvui ir prasto oro poveikiui. Drėgmė nepakenkia mikroakytajai alyvos 
apdailai. Dar vienas pranašumas, ypač pravartus medinėms terasoms: kai 
būna sausas, naudojamas paviršius būna visiškai neslidus. SAICOS 
medienos alyva saugo ir palaiko medieną natūraliai: natūralus augalinis 
aliejus įsigeria į medieną, todėl ji būna sveika ir elastinga ir saugo paviršių 
nuo oro poveikio, drėgmės ir purvo. Sodo medinė įranga ir baldai puikiai 
atrodo ir lengvai prižiūrimi.  SAICOS medienos alyva sausa būna beveik 
bekvapė. Ji tampa medienos dalimi – atnaujinant nereikia šlifuoti ar 
šveisti, pakanka naujo sluoksnio ant švaraus ir sauso paviršiaus. 

 
SPALVOS: 

• 0110 – specialioji bespalvė alyva, skirta visoms medienos 
rūšims, ypač tinkama tikmedžio sodo baldams ir bambuko 
dirbiniams. 

• 0112 – alyva maumedžio, pocūgės, kedro, akacijos, kulkmedžio 
(Massaranduba) ir tigramedžio (Tigerwood) medienai alyvuoti. 
0113 – alyva glotniosios šorėjos (Bankirai), akmenmedžio (Ipe), 
balamedžio (Iroko) ir termiškai apdorotai medienai. 

• 0116 – pušų alyva, skirta slėgiu impregnuotai pušies ir kitai 
slėgiu apdorotai spygliuočių medienai alyvuoti. 

• 0118 – tikmedžio (Tikas), taip pat brazilinės vyšnios (Jatoba) ir 
Limbali medienai alyvuoti. 

Visų spalvų alyvą galima maišyti. 
 
SUDEDAMOSIOS DALYS: Sukurtas natūralaus augalinio aliejaus – 
saulėgrąžų, sojų ir dagių – pagrindu. Priedai: cinko, cirkonio ir kobalto 
oktoatai (džiūvimą skatinančios medžiagos iš bešvinių mineralų), 2-
butanonoksimas (saugo nuo poveikio odai); polisiloksanai (silicinta 
rūgšties bazė, ypač gerai atstumianti vandenį). Lakiosios sudedamosios 
dalys: alifatiniai hidrokarbonatai (dearomatizuotas vaitspiritas be benzolio, 
atitinkantis Europos reikalavimus). Pigmentai: ultravioletiniams 
spinduliams atsparūs mineraliniai ir organiniai pigmentai (visus leidžiama 
naudoti maisto sektoriuje). ES specialiųjų medienos alyvų naudojimo 
ribinės vertės (kat. A/i): 600 g/l (2007) / 500 g/l (2010). Speceliosiose 
medienos alyvose yra ne daugiau kaip 490 g/l lakiųjų organinių junginių. 
 
FIZINĖS CHARAKTERISTIKOS: 
Specifinis sunkis: 0,86–0,93 g/cm

3
 (priklauso nuo atspalvio). 

Klampumas: skysčio. 
Kvapas: nestiprus/silpnas (kaip natūraliųjų augalinių aliejų), sausas – 
bekvapis. 
Pliūpsnio temperatūra: daugiau kaip 57 °C pagal standartą DIN 53213 
(EUROPOS standarto atitikties nereikalaujama). 
 
PASKIRTIS: Specialioji SAICOS medienos alyva – puiki kietmedžio ir 
tauriosios medienos, termiškai apdorotos ir slėgiu impregnuotos medienos 
apdailos  
 

 
priemonė, kad ji atrodytų natūraliai, taip pat ji iš dalies tinka medinėms 
terasoms, sodo baldams, terasų, balkonų medienai ir pan. alyvuoti. Tinka 
naudoti ir patalpose (sudėtyje nėra antiseptikų ir biocidų). 
 
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA: Medienos paviršius turi būti sausas ir švarus. 
Pašalinkite seną laką ar alyvą (pvz. nuo sodo baldų). Pirmiausia alyvuotą 
arba vaškuotą medieną reikia nuvalyti (prireikus šiek tiek pašlifuoti, nuvalyti 
dulkes). Naudokite tik ant neįšalusios medienos. Medieną, turinčią polinkį 
įgauti melsvą atspalvį (pvz., pušų, pocūgių, maumedžių), galima iš anksto 
apdirbti užtepus vieną sluoksnį SAICOS medienos impregnavimo alyvos be 
biocidų (SAICOS WOOD-IMPREGNATION 

biocidefree
). SAICOS medienos alyva 

neturi biocidų ir fungicidų, taip pat jokių antiseptikų. Jei pageidaujama tik 
apsaugos nuo mėlynų atspalvių, puvinių ir vabzdžių pažeidimų, 
rekomenduojama iš anksto apdirbti medieną su SAICOS medienos 
impregnavimo alyva arba atitinkama spalva apdirbti su antiseptine SAICOS 
medienos spalvos priemone (SAICOS PRESERVATIVE WOOD STAIN). 
 
ALYVAVIMAS: Geriausia darbinė temperatūra: Nuo 8 iki 35 °C. 
Kiek kartų naudoti: Naują medieną alyvuoti dviem sluoksniais, atnaujinant – 
vienu arba dviem sluoksniais. 
Specialiosios SAICOS medienos alyvos paruoštos naudoti – neskieskite, tik 
gerai išmaišykite. 
1-asis sluoksnis: paskirstykite tolygiai ir plonai pagal grindų tekstūrą. 
Džiūvimo trukmė – 8 val. (priklauso nuo temperatūros ir oro drėgnio). 
2-asis sluoksnis: tepkite, kaip ir pirmąjį. Džiūvimo trukmė – apie 8 val. (jei 
labai sausos – apie 4 val.). 
Jei, norint išgauti satiniško blizgesio paviršių, pageidautina labiau satiniško 
blizgesio apdaila, tepkite vieną specialiosios bespalvės SAICOS alyvos 
SAICOS SPECIAL OIL arba apdailos alyvos SAICOS CLEAR OIL FINISH 
sluoksnį. Be kita ko, jos patepus pailgėja apdailos trukmė.  

 
DŽIŪVIMAS: Kaskart padengus – apie 8 val. (priklauso nuo oro temperatūros ir 
drėgnio), jei ypač sausos – apie 4 val. 
Jei džiovinate oksidaciniu būdu, pasirūpinkite geru vėdinimu (baldus galima 
alyvuoti tik visiškai sausus). 
 
VALYMAS:  Specialiąja SAICOS medienos alyva dengtą paviršių labai lengva 
prižiūrėti. Valymas: plauti vandeniu paprastai arba naudojant žarną. 
Nuolatiniam purvui, pvz., nuo sodo baldų, pašalinti tinkamiausias valymo 
preparatas – SAICOS WASH CARE vandens ir priedų koncentrato tirpalas. 
 
SAUGUMO REIKALAVIMAI: Specialiosiose SAICOS medienos alyvose nėra nei 
biocidų, nei antiseptikų. Nereikalingas potvarkių dėl pavojingų medžiagų 
buvimo patvirtinimas; jos fiziologiškai nekenksmingos.  
Išdžiovinta apdailos priemonė atitinka Vokietijos standartą DIN 53160, 1 ir 2 
d. (dėl prakaitavimo ir seilių) ir Europos standarto EN 71 3 d. (tam tikrų 
elementų migracija), t. y. tinkamas naudoti vaikų žaislams. 
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nepilti į indus, paprastai naudojamus 
maistui ir gėrimams. Saugoti, kad nekontaktuotų su maistu ar gyvūnų ėdalu.  
 
PIRMOJI PAGALBA: Jei patektų į akis, nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens ir 
kreiptis pagalbos į medikus. Nenaudoti šalia atviros ugnies. Nedelsiant 
išskalbti visus naudotus audinius arba laikyti oro nepraleidžiančiose 
talpyklėse (užsidegimo pavojus). Išdžiūvusi danga paprastai būna degi 
(EUROPOS standartai EN 13501 ir DIN 4102). 
 
 

BBlliizzgguummaass  DDžžiiūūvviimmaass    NNaauuddoojjaammaass  kkiieekkiiss    AApplliinnkkooss  ssąąllyyggooss    PPaakkuuoottėė    SSaauuggoojjiimmaass  

Pusiau blizgi 4-8 h  1 l = apie 14 m
2
, 2 sluoksniais lakuojant glotnią 

medieną = apie 23 m
2 

0,375 l ~ 5 m
2
, 2 sluoksniai,  

0,75 l ~ 10 m
2
, 2 sluoksniai, 

2,5 l ~ 35 m
2
, 2 sluoksniai, 

10,0 l ~ 140 m
2
, 2 sluoksniai, 

25,0 l ~ 350 m
2
, 2 sluoksniai  

Išeiga priklauso nuo medienos rūšies. 

Temperatūra: min. +8 °C  
Santykinis drėgnumas: 
maks. 70 % 

Metalinė 
tara -  
0,375 L, 
0,75l, 2,5 l, 
10 l, 25 l 

 
 

Uždaroje talpyklėje galima laikyti iki 5 m. 
Atspari šalčiui. Jei dėl šalčio sutirštėja, 
kelias valandas laikyti kambario 
temperatūroje, kol įgaus normalią 
konsistenciją. 501 (DIN 4102). 

   

Duomenys, kurie įtraukti į techninę informaciją, tai apibendrintas rezultatas anksčiau sukauptos patirties ir paskutinių mokslinių tyrimų. Tai yra rekomendacinio pobūdžio duomenys. 
Gamintojas neatsako už pasekmes, jei pirkėjas naudoja mūsų produktus ne pagal jų tiesioginę paskirtį arba pažeidžiant technologijas.  

 


