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» Aukščiausios kokybės papildas Hardwax-Oil, Ecoline Oil 

Ground Coat ir Ecoline Hardwax-Oil;  
» Padengti paviršiai sukietėja greičiau, todėl galite lipti ant jų 
daug anksčiau;  
» Patobulintas atsparumas nuo susidėvėjimo;  
» Tinka naudoti kartu su ultramatt, matt, satin matt, ir high gloss 
dangomis.  
 

 

Produkto savybės:  
Skirtas gaminti greitai džiūvantį SAICOS Premium Hardwax-Oil, 
pasižymintį patobulintu atsparumu nuo nusidėvėjimo. Paviršiai 
padengti šia medžiaga kietėja greičiau, palyginti su panašiomis 
medžiagomis, todėl ant šių paviršių galima lipti daug anksčiau. Atitinka 
DIN 51130 R9 atsparumo slydimui standarto reikalavimus. DIBT Z-
157.10–4. 

Svarbu:  

SAICOS Floor brush grindų teptuku negalima tepti SAICOS 

Premium Hardwax-Oil ultramatt. Žr. techninę informaciją. 
Tokiu atveju, jei reikia papildomo sluoksnio, vienas tarp kito 
esantys sluoksniai, turi būti išpurški naudojant (150 šiurkštumo) 
sratasrovę. 

Prekės numeris 
3243  

3243  
  
  

 
bespalvis  

bespalvis  
 

 
skirtas 0,75 l talpos skardinėms  

skirtas 2,5 l talpos skardinėms  
 

Patarimas naudojant: Nepilkite SAICOS Premium Hardwax-Oil 
tiesiai ant paviršių, tepkite naudodami dažų lovelį. 

Naudojimo paskirtis:  

SAICOS Hardwax-Oil naudojamas kartu su Additive Hardener 2K 

džiūva greičiau net esant nepalankioms darbo sąlygoms, t.y., esant 
didelei oro drėgmei. Šiomis medžiagomis padengti paviršiai džiūva 
greičiau ir pasižymi patobulintu atsparumu nuo susidėvėjimo, todėl ant 
šių paviršių galima lipti daug anksčiau. Be to, šį papildą galima naudoti 
kartu su Ecoline Oil Ground Coat ir Ecoline Hardwax-Oil (Žr. 
techninius duomenis). 

Sluoksnių skaičius: Iš anksto neparuoštoms grindims: 2 

sluoksniai (grunto naudoti nebūtina). Tepkite plonai ir lygiai. 

Negalima naudoti Hardener 2K be papildomų medžiagų 

baigiamajam sluoksniui. Visuomet tepkite 2 Hardener 2K 

sluoksnius. Oksidacinis džiūvimas – norėdami užtikrinti gerą oro 

cirkuliaciją, tepant ir po užtepimo, praverkite langus ir palikite 

juos pravirus.  

Renovacijai: Dažniausiai užtenka 1 sluoksnio.  
 

Paruošimas:  

Grindų šildymas turi būti išjungtas 36 val. prieš naudojimą.  Grindų 
šildymą galima įjungti praėjus 24 valandoms nuo paskutinio sluoksnio 
užtepimo. Įpilkite kietiklio papildą į SAICOS Premium Hardwax-Oil 
skardinę ir gerai išmaišykite. Neskieskite. Prieš naudojant, medžio 
paviršiai turi būti sausi ir švarūs (didžiausia leistina drėgmė – 12 %). 
Visi dažų ir lakų likučiai turi būti pašalinti (apdailos darbams naudokite 
– 120–150 šiurkštumo šratasrovę). Atidžiai nuvalykite visas dulkes. 
Laku ar vašku padengtų paviršių purkšti šratasrove nebūtina.  

 

Tinkamiausia darbo aplinkos temperatūra: tarp 8 °C ir 35 °C. 

Vieno litro kietiklio užtenka: padengti maždaug 14 m2 plotą 

(dviem sluoksniais). 

Ploto dydis priklauso nuo medžio rūšies ir paviršiaus 

struktūros.  

 
 
  

Svarbu: SAICOS Premium Hardwax-Oil kartu su kietikliu būtina 
sunaudoti per vieną valandą nuo pakuotės atidarymo. Skardinė negali 
būti uždaroma vėlesniam naudojimui.  
SAICOS Floor brush grindų teptuku negalima tepti SAICOS Premium 

Hardwax-Oil ultramatt. 

Naudojimas:  
Tepti SAICOS Oil arba Wax voleliu, SAICOS Floor brush grindų 
teptuku arba SAICOS Flat brush plokščiu teptuku.  
 

Džiūvimo laikas: Trumpiausiai 2–3 valandos (priklauso nuo oro 

temperatūros ir drėgmės). Dulkės nustoja lipti praėjus maždaug 1 

valandai. Paviršius visiškai sukietėja praėjus maždaug 1 dienai. 

Oksidacinis džiūvimas – norėdami užtikrinti gerą oro cirkuliaciją, 

tepant ir po užtepimo, praverkite langus ir palikite juos pravirus.  
 

Svarbu: Skardinėse esančio kietiklio kiekio užtenka atitinkamoms 

0,75 l ir 2,5 l grindų dangos medžiagos talpos skardinėms. Vienai 

medžiagos skardinei naudokite vieną kietiklio skardinę.   
 

Paprasta prižiūrėti: Valymas ir priežiūra: Galima valyti kasdien 

naudojant šluostę, skudurą dulkėms valyti arba dulkių siurblį. 

Galima valyti drėgna servetėle (Ecoline Wash Care). Galima 

atnaujinti bei valyti naudojant SAICOS Wax Care.  

Intensyvus valymas: Atliekant intensyvius valymo darbus, 

rekomenduojame naudoti mūsų Ecoline Magic Cleaner. Žr. 

Techninę informaciją.  
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Įrankių valymas:  

Įrankiams valyti naudokite SAICOS Brush Cleaner.  

 

Laikymas:  

Sandariai uždarytuose konteineriuose galima laikyti ne trumpiau 

nei 1 metus.  

 

Saugos instrukcijos – pirmoji pagalba:  

Kenksmingas įkvėpus. Gali sukelti odos dirginimą. Gali sukelti 

smarkų akių dirginimą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. 

Gali sukelti kvėpavimo takų dirginimą. Venkite kvėpuoti 

medžiagos garais. Po naudojimo kruopščiai nusiplaukite 

rankas. PATEKUS ANT ODOS: Nuplaukite sąlyčio vietą 

naudojant reikiamą kiekį vandens ir muilo. PATEKUS Į AKIS: 

Atsargiai skalaukite vandeniu kelias minutes. Jei galite, 

išsiimkite kontaktinius lęšius. Skalaukite vandeniu toliau. 

Atsiradus akių, ar odos dirginimui arba odos bėrimas, 

kreipkitės į daktarą.  

Sudėtyje yra: Izocianato. Produkto sudėtyje esantis 

izocianatas gali sukelti alerginę odos reakciją.  

 
 

ES nustatyta didžiausia leistina sluoksnių sudarytų iš dviejų 

komponentų riba – (cat A / J): 350 g / l (2010) SAICOS Premium 

Hardwax-Oil kartu su Additive Hardener 2K sudėtyje yra 

daugiausiai 350 g / l VOC. GISCODE Ö60/DD. WGK2 žymėjimas 

pagal Vokietijos standartus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medžiagos naudojimo pavyzdžiai pateikti pagal atliktų bandymų 

rezultatus, šie patarimai yra neprivalomojo ir tik rekomendacinio 

pobūdžio. Todėl, net ir laikantis nurodytų patarimų, pabrėžtinai 

rekomenduojame atlikti pasirinkto produkto bandymus nustatant 

produkto atitikimą paskirčiai.   Kadangi mes neturime galimybės 

kontroliuoti produkto naudojimo, vartotojas yra visiškai atsakingas 

už tinkamą produkto naudojimą. Šios techninės informacijos 

išleidimo dieną, visa ankščiau išleista techninė informacija tampa 

negaliojanti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAICOS COLOUR GmbH  
Carl-Zeiss g. 3  

D-48336 Sassenberg q +49 2583 3037–0  
p +49 2583 3037–10  

info@saicos.de www.saicos.de  
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