
Eigenschappen: Openporige oppervlaktebehandeling op basis 
van natuurlijke plantaardige grondstoffen (olie en was). Speciaal 
ontwikkeld voor allerlei houten vloeren (conform DIN 18356), als-
mede kurkvloeren. Ademend en vochtregulerend. Vermindert uit-
zetten en slinken van het hout. Bijzonder groot impregneringsver-
mogen maakt een grote houdbaarheid mogelijk. Biedt een 
natuurlijke bescherming, is buitengewoon slijtvast en robuust. 
Ultramate, mate, zijdemate of glanzende oppervlakken – wat u 
maar wilt – goede anti-slipeigenschappen, water- en vuilafstotend. 
Ongevoelig voor huishoudchemicaliën, alsmede koffie, wijn, bier, 
cola‘s of agressieve fruitsappen conform DIN 48861-C. De SAICOS 
Premium Hardwax-Oil-oppervlakken laten zich derhalve makkelijk 
reinigen, makkelijk onderhouden en zijn makkelijk te herstellen. 
Antislip R 9 3310 / 3305 / 3200 / 3035  /  3100 /3317 / 3319 / 3328 / 33
81 / 3385. Speeksel- en transpiratiebestendig conform DIN 53160 
dl.1+2. Voldoet aan DIN EN 71 dl.3 inzake de migratie van bepaalde 
elementen. Nummer algemene bouwvergunning (DIBt, Deutsches 
Institut für Bautechnik):  Z-157.10-4: 3310 / 3305 / 3200 / 
 3035 / 3100 / 3317 / 3319 / 3328 / 3381 / 3385 / 3299 / 3333

Tinten: 
3310 Ultramatt* kleurloos  
3305 Matt  kleurloos 
3200 Satin matt kleurloos 
3035 High gloss kleurloos 
3100 White  transparant matt
3317 Silver Grey transparant matt
3319 Black dekkend ultra matt
3328 Teak transparant matt
3381 Walnut transparant matt
3385 Rosewood transparant matt
3299 Effect** transparant
3333 Pure transparant ultra matt
Toevoegingen voor 3310 ultramatt, 3305 matt, 3200 satin matt, 
3035 high gloss:
3240 Anti-Slip R 10
3241 Fire Protection   
3242 UV Protection  
3243 Hardener 2K  

SAICOS Premium Hardwax-Oil kan individueel worden  gebruikt met 
een toevoeging van; UV Protection, Anti-Slip R10 en Hardener 2K – 
of optioneel met twee of drie toevoegingen.
1 toevoegingsmiddel per blikje. Tip: Gebruik alleen maximaal 1 toe-

voegingsmiddel voor SAICOS Premium Hardwax-Oil. wordt er 
gebruik  gemaakt van meer dan 1 toevoegingsmiddel Meng dan 
alles in een apart blik. De hoeveelheid in de toevoegingsmiddel-
blikjes is afgestemd op de inhoud  van de blikken van 0,75 en 2,5 
liter. Brand vertragingsklasse Cfl-s: De eerste laag behandelen met 
de Fire Protection vervolgens 2 lagen SAICOS Premium Hardwax-Oil 
met toevoeging Fire Protection. Wordt toegepast om de bescher-
ming tegen brand te bereiken class Cfl-s1. Belangrijk: gebruik de 
SAICOS Premium Hardwax-Oil met verharder binnen 1 uur. Na het 
openen van het blik sluit het niet weer

*Let op: opbrengen met een vloerkwast is niet mogelijk. Als er nog 
een laag moet worden opgebracht, dient tussentijds geschuurd te 
worden (korrel 150).
**Tip: 3299 gebruiken als grondverf, laatste laag altijd met 3200 of 
3035 aanbrengen.

Tip: Alle tinten kunnen met elkaar worden gemengd Bij gebruik 
van meerdere blikken uit verschillende colli‘s dienen deze vooraf te 
worden gemengd. Het kleurresultaat is afhankelijk van meerdere 
factoren: behalve het soort hout en de kwaliteit ervan is bijvoor-
beeld ook de schuurwijze cruciaal. Wij adviseren u eerst een 
proeflaag aan te brengen op het originele hout om een zo goed 
mogelijke indruk van de latere tint te krijgen (conform DIN 18356).

Toepassingen: 
Alle soorten houten binnenvloeren: parket, vloeren uit massief 
hout, strokenparket, fineervloeren… 
Allerlei kurkvloeren: kurkparket, kurktegels…
Ook voor andere zwaar belaste houtoppervlakken: Keukenwerk-
bladen, tafelbladen, meubels en ander hout voor binnen – ook 
voor kinderspeelgoed en andere voorwerpen van hout. Zeer 
geschikt voor gebruik in de badkamer of de keuken.

Voorbereiding: 
Het te behandelen oppervlak dient schoon en droog te zijn (hout-
vochtigheid max. 12%). Gelakt hout afbijten of schuren (laatste 
schuurbeurt met korrel 120-150). Schuurstof grondig verwijderen. 
Met olie of was behandelde vlakken hoeven niet te worden afge-
schuurd (reinigen met Ecoline Magic Cleaner), tenzij het hout sterk 
vergrijsd of versleten is.
Hout in vochtige ruimtes dat gevoelig is voor verkleuring, bijv. hout 
van dennen en andere naaldbomen, dient ter bescherming tegen 
blauwkleuring te worden voorbehandeld met SAICOS Wood 

» sneldrogend – volledige coating in één dag mogelijk
» kleur of kleurloos
» natuurlijke oppervlaktebehandeling voor alle houten 

vloeren en kurkvloeren, tafel- en werkbladen en ande-
re zwaar belaste houten oppervlakken

» eenvoudig – economisch – laat hout tot zijn recht 
komen

» oxidatief drogend
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Impregnation biocidefree (min. 18 uur laten drogen). Wij adviseren 
u bij badkamermeubels een laag SAICOS Ground Oil Extra Thin aan 
te brengen en vervolgens twee lagen SAICOS Premium Hardwax-Oil.

Verwerking: Aanbrengen met SAICOS Oil / Wax-Roller, SAICOS Floor 
Brush of SAICOS Flat Brush. SAICOS Premium Hardwax-Oil zijn klaar 
voor gebruik. Goed doorroeren - niet verdunnen.

Tip: SAICOS Premium Hardwax-Oil niet rechtstreeks op het te 
bewerken oppervlak gieten, maar gebruikmaken van een verfbak.
Dit product kan ook machinaal worden verwerkt, verdere infor-
matie krijgt u bij uw vakhandel.

Belangrijke tip:  Voor vloeren uit hardhout/exotisch hout (Euro-
pees en overzees hardhout/edelhout) houtsoorten die ons bekend 
zijn zoals gerookt eiken, meranti, wengé, merbau, jatoba of Ipé, 
adviseren wij voor de eerste laag het dun vloeibaardere SAICOS 
Ground Oil Extra Thin. Zie het technisch informatieblad.

Aantal lagen: 
Eerste behandeling: 2 lagen (geen grondverf vereist).
Herstellen: 1 laag is in het algemeen voldoende.

Eerste laag: Gelijkmatig en dun opbrengen.
Tip bij 3310: Na de eerste laag kunnen op de plaats van knoesten 
witte plekken verschijnen, die na het aanbrengen van de tweede 
laag niet langer zichtbaar zijn.

Tweede laag: Gelijkmatig en dun opbrengen.
Tip bij 3299: alleen gebruiken als grondverf, laatste laag altijd met 
3200 of 3035 aanbrengen.

Verwerking op kurkvloeren: Aanbrengen met SAICOS Oil / Wax- 
Roller of SAICOS Universal Roller “Small“. Eerste laag dun opbrengen 
en meteen met een lakspatel verdelen omdat de olie zeer snel 
intrekt.

Optimale verwerkingstemperatuur: tussen 8 °C en 35 °C.

Dekking per liter: 1 liter is genoeg voor ca. 14 m2 bij 2 lagen. Al 
naar gelang houtsoort en oppervlaktestructuur. Bij kurk is het ver-
bruik al naar gelang het soort kurk hoger.

Droogtijden: 
minstens 3 - 5 uur (al naar gelang temperatuur en luchtvochtig-
heid). Stofdroog na ongeveer 2 uur. Volledige uitharding van het 
oppervlak na ongeveer 4-5 dagen. Oxidatieve droging – tijdens en 
na de verwerking zorgen dat de ramen openstaan om een goede 
luchtcirculatie te realiseren.

Droogtijden bij kurkvloeren:  
minstens 6 - 10 uur (al naar gelang temperatuur, luchtvochtigheid 
en kwaliteit van het kurk) Oxidatieve droging – tijdens en na de 
verwerking zorgen dat de ramen openstaan om een goede lucht-
circulatie te realiseren. Een eventueel ontstaan overschot met een 
absorberende doek afnemen of met een witte pad machinaal ega-
liseren. Droging als boven.

Eenvoudig onderhoud: Reiniging en onderhoud: Normale reini-
ging met dweil, stofdoek of stofzuiger. Kan vochtig worden afgeno-
men (Ecoline Wash Care). Opknapbeurt en schoonmaak met de 
SAICOS Wax Care. Tip: Ook bij pas gelegde, industrieel behandelde 
vloeren verdient een eerste onderhoudsbeurt met SAICOS Wax 
Care aanbeveling. Herstellen: In dat geval raden we reiniging aan 
met Ecolin Magic Cleaner. Afschuren niet vereist. Wij adviseren het 
oppervlak licht op te schuren (korrel 150) en daarna een nieuwe 
laag SAICOS Premium Hardwax-Oil (éénschijfsmachine, witte pad) 
aan te brengen op de schone vloer.
Reinigen van gereedschap: Met SAICOS Brush Cleaner.

Houdbaarheid: In gesloten verpakking minstens 5 jaar. Vorst heeft 
geen schadelijke invloed op het vloeibare product - om het pro-
duct na blootstelling aan vorst weer goed strijkbaar te maken, 
dient u het enkele uren bij kamertemperatuur op te slaan en goed 
om te roeren.

Fysieke eigenschappen:
Dichtheid: 0,84 - 0,95 g/cm3 
Uitlooptijd: 55 - 95 seconden, 4 mm beker, DIN 53211
Geur: zwak/mild na grondige droging reukloos
Vlampunt: > 61 °C conform DIN 53213.

Veiligheidsadviezen - Eerste hulp: Buiten bereik van kinderen 
houden. Niet gieten in houders die bedoeld zijn voor het bewa-
ren van eetwaren, dranken of andere voedingsmiddelen. Doeken 
die in het vloeibare product zijn gedrenkt meteen uitwassen of in 
een luchtdicht afgesloten houder bewaren (ontbrandingsgevaar). 
Na drogen is de laag normaal ontvlambaar conform EURO-norm 
EN 13501 (DIN 4102 B2).
3310 / 3035 / 3319 / 3333 bevat: 
2-Butanonoxim. Kan zorgen voor allergische reacties.
3305 / 3200 / 3100 / 3317 / 3328 / 3381 / 3385 / 3299 bevat:  
2-Butanonoxim; ftaalzuuranhydride. Kan zorgen voor allergische 
reacties. Veiligheidsinformatieblad op aanvraag verkrijgbaar.

EU-grenswaarde voor ééncomponentenspeciaallak (cat. A/i):  
500 g/l (2010). SAICOS Premium Hardwax-Oils bevatten maximaal 
500 g/l VOC. GISCODE: Ö60. GGVSEB / ADR -/-
Kenmerk WGK1 conform Duitse norm

Hoewel onze beheerstechnische adviezen gebaseerd zijn op beste 
weten en proefnemingen, gelden deze echter als niet-bindend en 
ontslaan deze u niet van de verplichting de door ons geleverde 
producten zelf te testen op geschiktheid voor het beoogde doel. 
Omdat de toepassing en de verwerking van de producten zich bui-
ten onze controlemogelijkheid bevinden, ligt de verantwoordelijk-
heid hiervoor uitsluitend bij de gebruiker. Met de verschijning van 
een nieuw technisch informatieblad, verliest het voorafgaande 
informatieblad zijn geldigheid.

SAICOS COLOUR GmbH
Carl-Zeiss-Str. 3
D-48336 Sassenberg
q +49 2583 3037-0 · p +49 2583 3037-10
info@saicos.de · www.saicos.de
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