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Vážený zákazníku,

Chcete Vaše dřevo nově natírat, renovovat nebo udržovat?
Nátěr má být rychle suchý, má se s ním dobře pracovat a také má
dlouho vydržet? V tom případě máme v nabídce SAICOS pro Vás
vždy nějaký vhodný výrobek.

Při vývoji našich výrobků a postupů pro zpracování jsme zohlednili
všechny Vaše požadavky, aby Vaše práce při ošetřování dřeva byla
jednoduchá a příjemná.

Na otázky typu „Který nátěr budu potřebovat pro můj projekt?“ nebo
„Kolik plechovek a jaké velikosti jsou potřeba?“, Vám odpovíme on-line
v našem kalkulátoru spotřeby.

Přes QR kód, který je uveden na výrobku nebo na regále v obchodě,
je možné přímo načíst informace z technického listu nebo zhlédnout
krátké fi lmy s ukázkami aplikace pro jednotlivé výrobky „nanášení
krok za krokem“. QR-kód Vám slouží jako pomoc při rozhodování o
nákupu v obchodě, k prohlížení doma nebo jako uživatelský návod na
Vašem „staveništi“.

Pro rok 2021 jsme si vzali k srdci Vaše přání a dále jsme doplnili 
sortiment našich produktů. 

Jste zvědaví? Více se dozvíte na následujících stránkách.

Děkujeme za vaši důvěru.

Váš SAICOS tým
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SAICOS QR-kód
Přehledné návody pro použití výrobků

Snadné použití.

Naskenujeme QR-kód.
Prohlédneme si film.
Víme, jak postupovat.
Náš servis pro vás:

• pro každý produkt je k dispozici technický list a krátké video s ukázkou 
aplikace

• Video: správné použití krok za krokem s jednoduchým popisem

• Technické listy: všechny potřebné informace v PDF

• k dispozici přímo na regále a na etiketě plechovky

Video
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Vyhledání prodejce SAICOS
Váš místní prodejce

Vyhledání odborného prodejce SAICOS:

najdete distributora výrobků SAICOS pro danou 
oblast: www.saicos.de/haendlersuche/

- ČECHY 

- MORAVA 

- SLOVENSKO

Distributor Vám doporučí nejbližšího odborného 
prodejce.
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Prémiová ochrana pro vaši terasu
pro krásný přírodní povrch dřeva

nejlepší dlouhodobá ochrana

pro přirozenou krásu dřeva

1 L = cca. 14 m2 ( 2 vrstvy)

Nádoba Kód výrobku
0,125 L (Kód výrobku) 100

0,75 L (Kód výrobku) 300
2,5 L (Kód výrobku) 500
10 L (Kód výrobku) 700

A léto může přijít: Ochrana proti 
povětrnosti a udržovací nátěr pro dřevěné 
podlahy, zahradní nábytek a terasy.

Je jedno, zda jde o nátěr bezbarvý nebo 
barevný tranparentní, SAICOS Speciální olej 
na dřevo nabízí  obzvláště pro tvrdé a 
exotické dřeviny optimální ochranu.

Přírodní oleje povrch vyhladí, udržují dřevo 
pružné a zvýrazní strukturu dřeviny.

Zejména důležité pro terasy:
povrchy ošetřené SAICOS Speciálním olejem 
na dřevo jsou protiskluzové (R9)

Video

Speciální olej na dřevo
Holz-Spezialöl

0110
Speciální olej
bezbarvý

0112
Olej modřín
transparentní

0113
Olej bankirai
transparentní

0118
Olej týk
transparentní

0122
Bílý
transparentní

0123
Šedý
transparentní

0125
Thermowood
transparentní

0180
Černý
transparentní

8h

doba schnutí protiskluznostaplikacevnitřní & vnější

odolný proti 
slepení

ekologicky šetrnýodolný 
povětrnosti

NOVÝ
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Prémiová ochrana pro vaši terasu
pro krásný přírodní povrch dřeva

Nádoba Kód výrobku
 pro 0,75 L 0240 155

pro 2,5 L 0240 255

S přísadou Protiskluz dosáhneme se SAICOS
Speciálním olejem na dřevo protiskluznost 
R10.

Poměr míchání:
obsah v nádobách pro přísady je přesně 
odpovídající obsahu příslušné nádoby 
(0,75 a 2,5 l).

Video

Speciální olej na dřevo-přísada 
protiskluz R10
Holz-Spezialöl - Zusatz Anti-Slip R10

protiskluznost

Vosk na hrany
Stirnkantenwachs – Farblos

Nádoba Kód výrobku
0,125 L 8131 100

0,75 L 8131 300

Optimální ochrana pro čelní 
hrany a řezné plochy. 
Chrání proti trhlinám a mimimalizuje 
výron látek ze dřeva. Silně odpuzuje 
vodu a nečistoty, k použití pro 
všechny druhy dřevin na terasách.

odpuzuje nečistoty

silně vodoodpudivý odpuzující vodu ekologicky šetrnýodpuzující nečistotyexteriér
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Kompletní péče o váš zahradní nábytek
Vše potřebné pro různé dřeviny v jednom setu

Nádoba Kód výrobku.
0,125 L (Kód výrobku) 101

0,75 L (Kód výrobku) 301
2,5 L (Kód výrobku) 501
10 L (Kód výrobku) 701

Terasový olej H
2
O - 

nátěr na vodní bázi 
Terrassenöl H

2
O

ekologicky šetrný

přírodní, s dlouhou životností

1 L = cca. 8 m2 ( 2 vrstvy)

Hledáte ideální ochranu své dřevěné 
terasy? Pak pro Vás máme to správní řešení: 
náš inovativní SAICOS Terasový olej H

2
O! 

Nátěr zvýrazňuje přirozenou krásu dřeva, 
jednoduše se nanáší a chrání dlouhodobě 
před povětrnostními vlivy. 

Mimoto boduje SAICOS Terasový olej H
2
O

svou krátkou dobou schnutí a zvýšenou 
prostikluzností R9.

0310
Bezbarvý
transparentní

0312
Modřín
transparentní

0313
Bankirai
transparentní

0318
Týk
transparentní

Použití

3-5h

doba schnutí protiskluznostaplikace

2x

odolný 
povětrnosti

vnitřní & vnější
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Perfektní renovační nátěr
pro zvětralé povrchy z dřevoplastu

WPC Údržbový olej
WPC Pflege-Öl

SAICOS WPC Údržbový olej je transparentni 
speciální nátěr s otevřenými póry k údržbě 
zvětralých a kartáčovaných povrchů z WPC.

Dřevo-plastové kompozitni materiály 
budou následně chráněny proti vyblednuti 
a zešednuti.

SAICOS WPC Údržbový olej je vhodný pro 
všechny stavebni prvky z WPC. 

Před nátěrem doporučujeme všechny 
zvětralé plochy očistit za pomoci SAICOS 
Čističe na dřevoplast (8123).

pro zvětralé povrchy

pro všechny stavební prvky z WPC

1L = cca. 14 m2 (1 nátěr)

0210
Bezbarvý

0213
Hnědý
transparentní

0223
Šedý
transparentní

Výrobek Kód výrobku
0,125 L (Kód výrobku) 101

0,75 L (Kód výrobku) 301
2,5 L (Kód výrobku) 501

3-5h

doba schnutí protiskluznostaplikaceexteriér

odpuzující nečistoty ekologicky šetrnýodolný 
povětrnosti
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Speciální krycí nátěr na dřevo na bázi 
přírodních olejů, který se trvale spojí se 
dřevem a je tak extrémně odolný vůči 
povětrnosti.

Nepraská  a neodlupuje se, a při renovaci 
potřebuje pouze jeden nový nátěr na 
očistěný povrch. 

Hedvábně matný povrch překrývá barevný 
tón a kresbu dřeva, dovoluje však vnímat 
strukturu dřeva.

Odolný proti slepení – proto je také 
ideální jako nátěr na okna.

Favorit pro: okna a dveře

odolná proti slepení & s otevřenými póry

1 L = cca. 17 m2 (2 vrstvy)

Video

2001
Bílý
krycí

2100
Slonová kost
krycí

2110
Žluť smrková
krycí

2112
Žluť citrónová
krycí

2301
Červeň švédská
krycí

2310
Červeň bordó
krycí

2405
Šeříková
krycí

2500
Modř hroznová
krycí

2506
Modř královská
krycí

2520
Modř azurová
krycí

2610
Zeleň jedlová
krycí

2700
Šeď achátová
krycí

2701
Šeď skalní
krycí

2710
Šeď granitová
krycí

2791
Šeď antracit
krycí

2800
Béžová
krycí

2801
Hněď ořechová
krycí

2810
Tmavě hnědá
krycí

2838
Mahagonově hnědá
krycí

2900
Gra� t
krycí

Nádoba Kód výrobku
0,125 L (Kód výrobku) 100

0,75 L (Kód výrobku) 300
2,5 L (Kód výrobku) 500
10 L (Kód výrobku) 700

Přiznejte barvu
a nedělejte si žádné starosti s větrem a počasím

Barva pro dům a zahradu
Haus & Garten-Farbe

krycí přírodní oleje

2x
aplikacevnitřní & vnější

odolný 
povětrnosti ekologicky šetrnýodolný proti 

slepení
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SAICOS Olejová lazura venkovní  lazura zajistí 
zvláště vysokou odolnost proti 
povětrnostním vlivům tím, že trvale přilne 
ke dřevu. 

Její  UV-odolné barevné pigmenty ochrání 
přirozenou krásu mnoho let. 

Použité přírodní oleje se vsáknou hluboko 
do dřeva a ochrání prodyšný, 
vodoodpudivý, paropropustný povrch 
dřeva preventivně proti napadení plísní a 
houbami.

krásný přírodní povrch

odolná proti slepení & s otevřenými póry

1 L = cca. 13 m2 (2 vrstvy)

Video

Nádoba Kód výrobku
0,125 L (Kód výrobku) 101

0,75 L (Kód výrobku) 301
2,5 L (Kód výrobku) 501
10 L (Kód výrobku) 701

Vzdorujte každému extrému počasí
s pomocí přírody

Olejová lazura venkovní 
Holzlasur

0001
Bezbarvý
transparentní

0009
Bílý
transparentní

0010
Smrk
transparentní

0011
Borovice
transparentní

0018
Písková
transparentní

0030
Červeň švédská
transparentní

0031
Modřín
transparentní

0038
Mahagon
transparentní

0060
Zeleň jedlová
transparentní

0070
Perleťová
transparentní

0071
Šeď skalní
transparentní

0081
Ořech
transparentní

0082
Týk
transparentní

0086
Dub
transparentní

0089
Palisandr
transparentní

0091
Eben
transparentní

0092
Antracit
transparentní

transparentní přírodní oleje

2x
aplikaceexteriér

odolný proti 
slepení UV ochranaodolný 

povětrnosti
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bez rozpouštědel

krycí & transparentní

1 L = cca. 8,5 m2 (2 vrstvy)

V současné době jsou v trendu zejména 
křiklavé barevné zahradní prvky, které dávají 
vašemu „zelenému obývacímu pokoji“ velmi 
moderní a jedinečný vzhled.

SAICOS Bel Air speciální nátěr spojuje výhody 
osvědčených prodyšných, paropropustných 
olejových nátěrů s užitečnými vlastnostmi 
vodou ředitelných nátěrů, odpuzujících 
nečistoty.

Barevné pigmenty s vysokou UV-odolností se 
postarají o trvalou krásu.

* Krycí barvy bez rozpouštědel.

Video

Nádoba Kód výrobku
0,125 L (Kód výrobku) 101

0,75 L (Kód výrobku) 301
2,5 L (Kód výrobku) 501
10 L (Kód výrobku) 701

Udělejte si život pestobarevný
bez rozpouštědel a mimořádně odolný povětrnosti

Bel Air - vodou ředitelný olejový nátěr
Bel Air Holz-Spezialanstrich

3-5h

doba schnutí odpuzující nečistoty

2x
aplikacevnitřní & vnější

odolný 
povětrnosti ekologicky šetrnýnezávadný

7200
Bílý
krycí

7202
Perlově bílá
krycí

7223
Oranžovo žlutá
krycí

7230
Červeň švédská
krycí

7235
Červeň rubínová
krycí

7251
Modř hroznová
krycí

7260
Zeleň jedlová
krycí

7271
Šeď achátová
krycí

7273
Šeď ocelová
krycí

7280
Hnědošedý
krycí

7281
Tmavě hnědá
krycí

7291
Šeď antracit
krycí

7292
Borovice
transparentní

7293
Červený cedr
transparentní

7298
Ořech
transparentní

720002
Bezbarvý
transparentní

720009
Bílý
transparentní

720030
Červeň švédská
transparentní

720031
Modřín
transparentní

720038
Mahagon
transparentní

720060
Zeleň jedlová
transparentní

720070
Perleťová
transparentní

720071
Šeď skalní
transparentní

720082
Týk
transparentní

720086
Dub
transparentní

720089
Palisandr
transparentní

720091
Eben
transparentní

720092
Antracit
transparentní

Transparentní odstíny 

bez rozpouštědel*

NOVÝ



Vaše bílá zástěna vypadá po krátké době
jako srst nějakého dalmatina?

Máme řešení na prosvítající suky, které
by velmi rychle mohly znehodnotit krásný
vzhled: SAICOS Univerzální základní nátěr, 
bílý.

Základní nátěr zajistí jednolitý povrch,
zakryje nevzhledné suky a různobarevnost
dřeva.

SAICOS Univerzální základní bílý nátěr 
podstatně zvyšuje životnost dřeva. 
Důvodem jsou jeho 
vodoodpudivé a povrch chránící vlastnosti.

Nejedná se o samostatný nátěr.
Jako konečný nátěr doporučujeme dva 
krycí nátěry SAICOS Bel Air-vodou ředitelný 
olejový nátěr.

proti viditelným sukům

1 L = cca. 12 m2 (1 vrstva)

Video

13

Nádoba Kód výrobku
0,125 L 7050 101

0,75 L 7050 301
2,5 L 7050 501
10 L 7050 701

Pro jednolitý vzhled povrchu bez fleků 
doporučujeme použít náš Univerzální základní nátěr jako první nátěr

Univerzální základní nátěr, bílý
Vorstreichfarbe Grundweiß

3-5h

doba schnutí přírodní olejeaplikaceexteriér

nezávadný ekologicky šetrný
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Pro přirozenou krásu dřeva 
s vlastnostmi silně odpuzujícími vodu a nečistoty

nenáročný na údržbu

1 L = cca. 17 m2  (1 vrstva)

Bezbarvý olejový nátěr na bázi přírodních 
olejů, který silně odpuzuje nečistoty a vodu. 
Pro výrobky, kde požadujeme zachovat 
přírodní vzhled.

Může být použit rovněž jako základní nátěr 
pro měkké dřeviny, když potřebujeme 
vyrovnat nasákavost pro následné nátěry s 
otevřenými póry.

Nádoba Kód výrobku
0,125 L 0111 100

0,75 L 0111 300
2,5 L 0111 500
10 L 0111 700

Čirá lazura
Klarlasur – Biozidfrei & farblos

přírodní oleje odolný 
povětrnostiaplikaceexteriér

vydatnost

17 m2

ekologicky šetrnýodpuzující nečistoty
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Preventivní ochrana
s naší univerzální impregnací

Univerzální impregnace 
Universalimprägnierung

Velmi kvalitní ochrana dřeva v exteriéru na 
bázi vody. Impregnace omezuje bobtnání a 
smršťování dřeva a působí preventivně proti 
zamodrání, hnilobě a dřevokaznému hmyzu. 

Jako konečný nátěr je možno použít všechny 
nátěry SAICOS na bázi vody i rozpouštědel 
pro venkovní použití.

Obsahuje biocidní látky, používejte opatrně. Před použitím si 
důkladně přečtěte etiketu a technický list.

Nádoba Kód výrobku
0,125 L 9004 101

0,75 L 9004 301
2,5 L 9004 501
10 L 9004 701

4-6h

doba schnutíaplikaceexteriér

 proti hnilobě a zamodrání 

1 l = cca. 5m2 (1 vrstva)

vydatnost

5 m2
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Dřevo, které je vystaveno slunci a tedy UV 
záření, zvětrává a viditelně šedne.

Díky UV-dlouhodobé ochraně je tento 
proces oddálen a krása vašeho dřeva je tak 
zachována po dlouhou dobu.

Nátěr SAICOS UV- olejová lazura venkovní
odpuzuje vodu a reguluje vlhkost a tím 
omezuje následné bobtnání a smršťování 
dřeva. 

Může být použit jako samostatný 
(dvojnásobný) nátěr při zachování 
„přírodního“vzhledu nebo jako hedvábně 
matný konečný nátěr na všechny SAICOS
venkovní nátěry.

zpomaluje žloutnutí

1 L = cca. 13 m2 (2 vrstvy)

Nádoba Kód výrobku
0,125 L (Kód výrobku) 101

0,75 L (Kód výrobku) 301
2,5 L (Kód výrobku) 501
10 L (Kód výrobku) 701

Chraňte vaše dřevo před sluncen
vysoká UV-odolnost pro trvalou krásu

UV-olejová lazura venkovní
UV-Schutzlasur Außen

1101
Bezbarvý

1111
Borovice
transparentní

1171
Šedý
transparentní

1181
Ořech
transparentní

transparentní přírodní oleje

2x
aplikaceexteriér

UV ochrana odolný 
povětrnosti
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Propůjčte vašemu řezanému dřevu 
elegantní, lehce metalicky působící efekt.

Nátěr je s otevřenými póry, je velmi odolný 
proti zvětrávání jakéhokoli druhu a také 
mechanickému poškození, který se trvale 
spojí se dřevem.

pro hrubě řezaný povrch dřeva

1 L = cca. 5  m2 (2 vrstvy)

Nádoba Kód výrobku
0,125 L (Kód výrobku) 101

0,75 L (Kód výrobku) 301
2,5 L (Kód výrobku) 501
10 L (Kód výrobku) 701

Jedinečná elegance pro vaše dřevěné fasády
stříbro, titan nebo zlato- máte možnost volby

Efekt lazura
Effekt-Lasur

7696
Stříbrná
transparentní

7697
Titanová
transparentní

7698
Zlatá
transparentní

SAICOS Lazura na zešednutí chrání vaše 
dřevěné fasády a dřevo v zahradě  přirozeným 
způsobem před nestejnoměrným a flekatým 
šednutím.

Barevné pigmenty s vysokou UV-odolností se 
postarají o trvalou krásu a plynulý přechod 
k přirozenému šednutí dřeva.

SAICOS Lazura na zešednutí nasákne hluboko 
do dřeva, chrání jej zevnitř, udržuje je pružné 
a obzvlášť odolné.

SAICOS Lazura na zešednutí je vhodná pro 
hladký, ale i hrubě řezaný povrch dřeva a 
rychle zasychá. 

Dostatečný je jeden nátěr – ostatní zařídí 
příroda.

regulují vlhkost

1 L = cca. 10 m2 (1 vrstva)

Nádoba Kód výrobku
0,125 L (Kód výrobku) 101

0,75 L (Kód výrobku) 301
2,5 L (Kód výrobku) 501
10 L (Kód výrobku) 701

Lazura na zešednutí
Vergrauungs-Lasur

7620
Šeď granitová

7630
Šeď skalní

3-4h

doba schnutí

2x
aplikaceexteriér

přírodní oleje odolný 
povětrnosti

transparentní

3-4h

doba schnutí transparentníaplikaceexteriér

přírodní oleje



Odtraňovač šedi-Power gel
Holz-Entgrauer Power-Gel
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Vdechněte svému dřevu nový život
a odstrańte nevzhledné zašednutí

Odstraňovač šedi koncentrát
Holz-Entgrauer Konzentrat

Nádoba Kód výrobku
1 L 8130 409
5 L 8130 610

10 L 8130 710

Vysoce učinný koncentrát, který odstraní z 
dřevin bez broušení veškeré nevzledné 
zašednutí. Vhodný pro všechny druhy dře-
vin.

Zejména doporučeno pro vodorovné 
plochy, např. terasy

Video

bez broušení

intenzivní působení gelu

Nádoba Kód výrobku
1 L 8133 412

2,5 L 8133 510

Vysoce učinný Power gel pro čištěni a oži-
vení zašedlých a nevzhledných povrchů dře-
va. Vhodný pro všechny druhy dřevin.

Zejména doporučeno pro svislé plochy,
např. ploty, zástěny, atd.

1 L = 
NOVÝ



Odstraňovač zeleného povlaku 
koncentrát
Grün-Ex Konzentrat

Nádoba Kód výrobku
1 L 8120 409
5 L 8120 610

10 L 8120 710

Efektivní a biologický koncentrát pro 
snadné odstranění zeleného povlaku a 
podobného napadení.
Použití pro ošetřené i neošetřené dřevo. 
Čistí samočinně, šetrně a důkladně. 
Preventivně chrání před novým napadením.

Video
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Čistič na dřevoplast (WPC) -
koncentrát
Reiniger für Holz-Kunststoff-Dielen
(WPC) – Konzentrat

Nádoba Kód výrobku
1 L 8123 409

Tento koncentrát byl speciálně vyvinut pro 
snadné a důkladné čištění WPC teras. 

Je bez rozpouštědel, bez chloru, bez bělidel, 
je biologicky odbouratelný. 

zabraňuje novému napadení

Vdechněte vašemu dřevu nový život
s našimi pečlivě vyvinutými čištícími prostředky

intenzivní čistění
bez roz-

pouštědla



Vše pro perfektní nanášení
od štětce po brusné materiály
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Výrobek Kód výrobku
Váleček - voda Aqua-Rolle 0950 008

Váleček olej/vosk Öl/Wachs-Rolle 0950 013

Váleček 250 mm
Rollen

Velikost Kód výrobku
150 mm 0950 150
220 mm 0950 220

Podlahový štětec
Fußbodenstreichbürste

Velikost Kód výrobku
100 mm 0950 007

Váleček universální malý
Universalrolle „Klein“

Velikost Kód výrobku
100 mm 0950 019
250 mm 0950 020

Držák pro váleček
Bügel für Rollen

v setu 2 ks válečku

Barva Kód výrobku.-Nr.
bílá 0950 575

zelená 0950 599
černá 0950 623

béžová 0950 583

Super Pad (16“ / 406 mm)

Barva Kód výrobku.-Nr.
kaštan 0950 727

Brusná podložka z netkané textilie 
Schleifvliesmatte
Brusný pad renovační, 410 mm, zrno 280  
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Promyšlené & osvědčené Nářadí
s těmi jde práce rychle od ruky

Velikost Kód výrobku.-Nr.
30 mm 0950 030
50 mm 0950 050
60 mm 0950 060

100 mm 0950 100

Výrobek Kód výrobku
Vana na barvu malá 0950 227

Náhradní vložka-5 ks 0950 228

Vana na barvu „malá“ k použití se SAICOS
Plochý štětec a Universálním malým 
válečkem. Náhradní vložku do vany lze 
objednat v sadách po 5 kusech.

Vana na barvu „velká“ pro použití se 
SAICOS Válečky a SAICOS Plochými štětci. 
Náhradní vložku vany lze objednat v 
sadách po 5 kusech.

Štětec pro systém olej & voda
Flächenstreicher

Vana na barvu malá
Farbwanne „Klein“
(15 x 30 cm)

Výrobek Kód výrobku
Vana na barvu velká 0950 229

Náhradní vložka-5 ks 0950 230

Vana na barvu velká
Farbwanne „Groß“
(31 x 35 cm)
Farbwanne „Groß“Farbwanne „Groß“

Velikost Kód výrobku
110 - 220 cm 0950 231

Teleskopická tyč
Teleskop-Stiel 
mit Klickverbindung

Kvalitně provedená 
silnostěnná teleskopická 
násada s rýhovanou 
hliníkovou trubkou a 
ergonomicky tvarovanou 
rukojetí. Aretační spoj 
umožňuje bezpečné 
připojení všech 
potřebných nástavců.

Čistí nářadí od nátěrů SAICOS na olejové / 
voskové bázi. Odstraňuje také pryskyřici.

Čistič štětců, ředidlo, bez benzolu
Pinselreiniger benzolfrei

Nádoba Kód výrobku
1 L 5100 404

10 L 5100 715

Pinselreiniger benzolfrei

Farbwanne „Klein“
(15 x 30 cm)

Farbwanne „Groß“
(31 x 35 cm)
Farbwanne „Groß“
(31 x 35 cm)
Farbwanne „Groß“
(31 x 35 cm)
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Návody na údržbu



Odtraňovač šedi-Power gel
odstraní bez nutnosti broušení zašednutí 

z dřevěných venkovních prvků 

» Odstranění hrubých nečistot ( koště nebo kartáč).
» Kovové části (např. kování) ochránit lepící páskou, květiny zakrýt folií, 

použít ochranný oděv.

» SAICOS Odtraňovač šedi-Power gel je připraven k použití - neředit.
» Gel naneseme v dostatečné vrstvě pomocí SAICOS podlahového 

štětce ve směru vláken dřeviny  
» 20 minut necháme působit.

» Následně pomocí SAICOS kartáče na čištění teras nebo jiným kartáčem 
a velkým množstvím vody povrch omyjeme. Dřevo pečlivě 
opláchneme vodou. 

» V případě, že zůstanou ještě zašedlá místa, jednoduše celý výše 
popsaný postup zopakujeme.

» Dodržujte, prosím, naše aktuální technické listy.

20‘

H
2 0

Doporučené použití:

Odstranění nevzhledného zašednutí
doporučeno zejména pro svislé plochy (jako např. ploty, zástěny ....)

Zahradní nábytek, dřevěné terasy, květináče či vědra, dřevo na balkonech, fasádách a 
další přirozeně poněchané dřevo.

Zejména doporučeno pro svislé plochy, např. ploty, zástěny, atd.

Oblast použití:
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» Odstranění hrubých nečistot ( koště nebo kartáč). 
» Kovové části (např. kování) ochránit lepící páskou, květiny zakrýt folií, 

použít ochranný oděv.
» Ošetřovanou plochu předem navlhčit.

» Koncentrát zředíme vodou 1 : 5, dle intenzity zašednutí.
» Při intenzivním, silném napadení použijeme bez ředění.

» Naneseme vydatně zahradním postřikovačem, konví nebo kartáčem.
» Necháme účinkovat 15 – 30 min.

» Po této době plochu očistíme pomocí tvrdého štětce nebo kartáče s 
velkým množstvím vody. Dřevo následně omyjeme vodou. 

» V případě že zůstanou ještě zašedlá místa, jednoduše celý výše 
popsaný postup zopakujeme.

» Dodržujte, prosím, naše aktuální technické listy.

H20

1: 
5

15 – 30‘

H
2 0

Doporučené použití:
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Zahradní nábytek, dřevěné terasy, květináče či vědra, dřevo na balkonech, fasádách a 
další neošetřené dřevo.

Zejména doporučujeme pro vodorovné plochy jako např. terasy.

Oblast použití:

Odstranění nevzhledného zašednutí
ze zahradního nábytku, teras, květináčů a fasád 

Odstraňovač šedi koncentrát
Holz-Entgrauer Konzentrat
odstraní zašednutí dřeva 
bez obrušování



Pro všechny materiály ve venkovním prostředí: kámen, beton, střešní tašky, vymívaný beton, 
pískovec, keramická hlína, keramika, daždice, plasty, sklo, lakované a natřené povrchy … 

Stejně tak je vhodný i pro natřené/nenatřené dřevo venku: např. dřevěné terasy, rošty, za-
hradní nábytek, pergoly, mříže, ploty … 

Oblast použití:
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» Ošetřované povrchy nesmí být mokré.
» Odstranit hrubé nečistoty ( koště nebo kartáč).
» Kovové části (např. kování) ochránit lepící páskou, květiny zakrýt folií, 

použít ochranný oděv.

» SAICOS Odstraňovač zeleného povlaku koncentrát zředíme vodou 1 : 10, v 
závislosti na tloušťce zeleného povlaku. 

» Při intenzivním silném napadení použijeme bez ředění.

» Naneseme zahradním postřikovačem, konví, kartáčem nebo SAICOS
Plochým štětcem.

» U malých ploch, např. zahradní nábytek, necháme působit cca. 1 hod. 
a poté plochu otřeme nebo omyjeme vodou. U velkých ploch, např. 
kamenná dlažba, pouze naneseme -  omytí není zapotřebí.

» V případě že zůstanou na ploše zbytky zeleného povlaku, jednoduše 
celý výše popsaný postup zopakujeme. 

» Dodržujte, prosím, naše aktuální technické listy.

H20

1: 
10

1h

Doporučené použití:

Odstranění zeleného povlaku
ze všeho dřeva venku, přírodního kamene na terase i pískovce

Odstraňovač zeleného povlaku koncentrát
Grün-Ex Konzentrat

Odstraní zelený povlak ze všeho dřeva venku, 
ale také z přírodního a umělého kamene na terase.

Odstraňovač zeleného povlaku koncentrát

ale také z přírodního a umělého kamene na terase.



Čistič na dřevoplast (WPC)
Reiniger für Holz-Kunststoff-Dielen
čistí rychle a efektivně 
Terasy z materiálu dřevoplast (WPC)

Pro důkladné vyčištění teras z materiálu dřevoplast (WPC).

Oblast použití:

» Koncentrát naředíme v poměru 1 : 10 vodou (např. 0,5 l na 5 litrů 
vody) a se SAICOS Podlahovým štětcem rovnoměrně naneseme na 
povrch WPC.

» Nenecháváme na ploše žádné kaluže. 

» Necháme působit 5 – 20 min. 
» Během této doby doplňujeme čistič na vyschlá místa.

» Uvolněné nečistoty nahrubo setřeme vlhkým hadrem.
» 2 – 3x omyjeme čistou vodou.

H20

1: 
10

5–20‘

H
2 0

Doporučené použití:

» V případě že zůstanou ještě znečistěná místa, jednoduše celý výše 
popsaný postup zopakujeme.

» Dodržujte, prosím, naše aktuální technické listy.
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Důkladné vyčistění WPC teras
bez bělidel · speciálně pro materiál dřevoplast
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FAQ
Vy se ptáte, my odpovídáme

» Mohu použít SAICOS Bel Air na povrch natřený Barvou pro dům a zahradu SAICOS?

 Bez předchozího obroušení to není možné.

» Mám dřevo s velkým množstvím suků. Jak mohu zabránit prosvítání suků?

 Zde doporučujeme použít SAICOS Univerzální základní nátěr bílý jako základ.

» Mohu použít SAICOS Bel Air na nátěr oken a dveří?

 Ne. SAICOS Bel Air není odolný vůči slepení. To znamená, že v místech dotyku dvou 

natřených ploch může při následném odpojení dojít k poškození povrchu.

 Pro nátěr oken a dveří doporučujeme použít naši barvu SAICOS Barva pro dům a 

zahradu, která je vůči slepení odolná.

» Mám natřít řezné hrany na své dřevěné terase předtím, než nanesu speciální olej na 

dřevo, anebo až poté? 

 Nejdříve, prosím, natřete svou terasu speciálním olejem na dřevo SAICOS. 

 Poté můžete ošetřit řezné hrany voskem na hrany SAICOS.

»  Zvýší SAICOS UV-olejová lazura venkovní použitá jako poslední nátěr UV ochranu pro 

stávající nátěr?

 Ano. SAICOS UV-olejová lazura venkovní zvýší UV ochranu.



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

CZ · Vydání 1 · 01/2021

Naše technické poradenství zde uvedené, je vydáno na základě našich nejlepších znalostí
a provedených zkoušek. Jedná se však o nezávazné informace a neosvobozuje zákazníky 
od vlastního zkoumání námi dodaných výrobků a jejich vhodnosti pro daný účel. Vzhle-
dem k tomu, že aplikace a zpracování výrobků je mimo naši kontrolu, leží odpovědnost 
výhradně na zpracovateli. Vydáním nového přehledu výrobků pozbývá předchozí plat-
nosti. Změny jsou vyhrazeny. Všechny naše vyobrazené barevné odstíny u produktů jsou 
nezávazné a mohou se od originálních odstínů lišit.

Další podrobnosti najdete v našich aktuálních technických listech.

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Naše zásady ochrany osobních 
údajů naleznete na adrese www.saicos.de

Fotos: SAICOS COLOUR GmbH / Shutterstock, Inc. / 123 RF


