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Vlastnosti: 
Jedná se o speciální nátěr na materiál WPC (dřevoplast), 
který je transparentní, hedvábně matný, s otevřenými póry, 
na bázi přírodních rostlinných olejů. Byl vyvinut speciálně pro 
ochranu a údržbu dřevených teras, zahradního nábytku a 
ostatních výrobků z kartáčovaného WPC. Extrémní odolnost 
vůči povětrnosti a mimořádná trvanlivost. SAICOS WPC 
Údržbový olej povrch chrání na přírodní bázi. Odpovídá 
normě DIN 53160 T.1+2 (odolnost vůči potu a slinám) a 
evropské normě DIN EN 71 T.3 (hodnocení migračního 
chování). Protiskluznost R9. 
 
Kód produktu, barevné odstíny: 
0210 bezbarvý 
0213 hnědý  transparentní 
0223 šedý  transparentní 
Poznámka:  
Barevné odstíny jsou mezi sebou navzájem smíchatelné. 
Při použití více plechovek z různých šarží, tyto před použitím 
smíchejte. 
  
Oblast použití: 
Ochrana proti povětrnosti a údržbový nátěr pro zvětralé a 
kartáčované prvky z WPC jako např. terasy, zahradní 
nábytek, rošty pro terasy, balkony a další prvku v exteriéru i v 
interiéru. 
 Příprava: Povrch musí být čistý, suchý, bez námrazy a 
zvětralý. Povrch by měl být před nátěrem SAICOS WPC 
Údržbový olej očištěn za použití produktu SAICOS Čistič na 
dřevoplast - WPC. 
Důležité: při nanášení a jeden den po nesmí pršet.  
 
Zpracování: 
SAICOS WPC Údržbový olej je připraven k použití – neředit. 
Dobře promíchat. Nanášíme pomocí plochého štětce nebo u 
WPC  teras pomocí SAICOS podlahového štětce. 
Doporučujeme provedení zkušebního nátěru na originálním 
povrchu. Ověříme tak přilnavost nátěru k podkladu a barevný 
odstín. 
 
Počet nátěrů: 1x SAICOS WPC Údržbový olej. Nátěr: 
nanášet stejnoměrně v tenké vrstvě. V případě, že se lokálně 
vytvoří větší vrstva nátěru, rozetřete místa pomocí suššího 
SAICOS plochého štětce / SAICOS podlahového štětce. 
Doba schnutí: 3 – 5 hodin (v závislosti na teplotě a vlhkosti). 
Nejlepší teplota pro nanášení: Mezi 8 °C až 35 °C. 
Vydatnost z litru: 1 litr cca. 14 m2 (1nátěr). Natírat pouze na 
materiály WPC bez námrazy. Vydatnost platí pro terasy 
s kartáčovaným povrchem. U teras s jinou povrchovou 
strukturou může být spotřeba na m2 rozdílná.  
 

 
 
 
 
» ochrana a údržba výrobků z kartáčovaného WPC  
» transparentní – hedvábně matný 
» protiskluznost R9  
» odolný povětrnosti 
» odpuzuje vodu a nečistoty   
 
 
 
 
 
 
 
Jednoduchá údržba: nedoporučujeme používat na čištění 
vysokotlaké čističe. Nevzhledné zelené povlaky jednoduše 
odstraníme pomocí  SAICOS Odstraňovače  zeleného 
povlaku. Zašedlé plochy ošetříme pomocí SAICOS 
Odstraňovače šedi. Renovace: jednoduše nanést jeden 
nový nátěr SAICOS WPC Údržbový olej na očištěný 
povrch. Broušení není nutné. Údržba pracovních 
pomůcek: ihned po použití vodou. 
Doba skladovatelnosti: v uzavřených nádobách 
minimálně 2 roky. Tekutý produkt není odolný mrazu. 
Skladování a transport v teplotách nad 5 °C. 
 
Fyzikální vlastnosti: 
Hustota: 0,95 – 1,06  g/cm3 

Viskozita: 13 - 15 sekund, 4 mm nádoba, DIN 53211. 
Zápach: slabý/střední (po přírodních rostlinných olejích),  
po zaschnutí bez zápachu 
 
Bezpečnostní pokyny - první pomoc: 
Skladujte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob obvykle 
používaných pro potraviny a nápoje. Škodlivý pro vodní 
organismy, s dlouhodobým účinkem. Zabraňte úniku do 
životního prostředí.Obsah/nádoby odevzdejte k průmyslové 
likvidaci. Bezpečnostní listy jsou k dispozici na vyžádání. 
Obsahuje: Kyselina sebaková, Benzotriazol, TMDD, CIT a 
MIT (3:1) Může vyvolat alergické reakce.  
 
EU-limit pro tenkovrstvé lazury (kategorie A/f): 130 g/l VOC 
(2010).  
SAICOS WPC Údržbový olej obsahuje maximálně 130 g/l VOC 
GISCODE: W2+ . Označení WGK 1 dle německé normy. 
 
Naše technické poradenství, zde uvedené, je vydáno na 
základě našich nejlepších znalostí a provedených zkoušek, 
avšak bez záruky a nezbavuje zpracovatele povinnosti 
provést vlastní zkoušku výrobků od nás zakoupených na 
jejich vhodnost pro zamýšlený účel. Protože aplikace a 
zpracování je mimo naši kontrolu, leží odpovědnost 
výhradně na zpracovateli. Vydáním nového technického 
listu pozbývá předchozí platnosti. 
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