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šetrný k životnímu prostředí - neobsahuje účinné látky - nezávadné pro nátěry hraček 
 

 
 
 

BARVA PRO DŮM A ZAHRADU 
na bázi přírodních olejů – krycí – pro veškeré dřevo v exteriéru 

dřevěné fasády, dveře, balkony, terasy, ploty, zástěny, pergoly, zahradní domky…. 
neslepuje se – rovněž ideální pro nátěry oken 

 
VLASTNOSTI VÝROBKU: 
Krycí nátěr na dřevo, s otevřenými póry na bázi přírodních 
rostlinných olejů. Speciálně vyvinut pro všechny druhy dřevin 
v exteriéru. 
Hedvábně matný povrch překryje barvu dřeva a žilkování, ale 
zanechá viditelnou strukturu dřeva. 
Nátěr se trvale spojí se dřevem. Neloupe se, nepraská a při 
renovaci proto není potřeba žádné broušení, ani po mnoha 
letech. Jednoduše na očištěný povrch naneseme jeden nátěr, 
který je dostatečný a může být kdykoli opakován. 
Prodyšný a vlhkost regulující nátěr. Omezuje smršťování a 
bobtnání dřeva. 
Díky výborné nasákavosti olejů je zaručena extrémní odolnost 
vůči povětrnosti.  
SAICOS-BARVA PRO DŮM A ZAHRADU chrání dřevo na 
přírodní bázi: přírodní oleje se vpijí hluboko do dřeva a udržují 
ho zdravé a elastické, chrání povrch před povětrnostními vlivy. 
Získáte prodyšný nátěr, vlhkost může ze dřeva odcházet. 
Barevné pigmenty s vysokou UV-odolností zaručují 
dlouhodobě krásný nátěr. 
SAICOS-BARVA PRO DŮM A ZAHRADU - povrch se dá lehce 
udržovat a snadno renovovat. 
 
ODSTÍNY:   
2001 Weiß  2600 Schilfgrün 
2100 Elfenbein  2601 Nilgrün 
2101 Saharagelb  2610 Tannengrün 
2110 Fichtengelb  2700 Achatgrau 
2300 Terracottarot  2701 Felsengrau 
2301 Schwedenrot 2710 Granitgrau 
2310 Bordeauxrot  2800 Sandbeige 
2500 Taubenblau  2801 Nussbraun 
2501 Ozeanblau  2810 Terrabraun 
2510 Königsblau  2900 Graphit. 
Všechny odstíny se dají vzájemně smíchat. 
 
OBLAST POUŽITÍ: 
Dřevo na domě: dřevěné fasády, dřevěné stavební 
konstrukce, podhledy střech, příhradové konstrukce, balkony, 
okna, okenice, verandy, přístřešky pro auta,…  
 
Dřevo v zahradě:  
pergoly, zástěny, mříže, besídky, dřevěné ploty, brány, 
dřevěné rošty, podlahové dílce, terasy, zahradní domky a 
chaty, zahradní nábytek, také dřevo na terasách ! 
 
Ideální jako nátěr na okna – jednoduchá údržba (žádné 
obrušování při renovaci – jednoduše přetřít) 
Vhodný pro tlakově impregnované dřevo a rovněž pro obnovu 
starých zvětralých nátěrů. 
SAICOS-BARVA PRO DŮM A ZAHRADU neobsahuje žádné 
konzervační ani biocidní látky. Je proto možné ji použít i pro 
nátěry v interiéru. 
 
ZPŮSOB POUŽITÍ: 
Příprava: Povrch dřeva musí být čistý, suchý. Oškrábejte nebo 
broušením odstraňte všechny zbytky předchozích nátěrů. 
Pečlivě odstraňte prach. Konečná zrnitost 120 – 150. 

Plochy dříve ošetřené SAICOS nebo jinými prodyšnými 
lazurami jen očistíme, není nutné broušení. 
Pokud je to možné, ještě neošetřené dřevo natřeme ze všech 
stran.  
Ochranu obzvlášť silně namáhaného dřeva je možno zvýšit 
použitím základního nátěru SAICOS Impregnace dřeva vnější 
9001 nebo Impregnace dřeva bez biocidů. Mohou to být např. 
okenní rámy nebo prvky, které nemohou dobře osychat.  
Před nátěrem SAICOS-BARVA PRO DŮM A ZAHRADU 
necháme schnout jeden den. 
Nenatíráme na zmrzlé dřevo. 
 
Nanášení: 
Nanášení provádíme plochým štětcem z přírodních štětin nebo 
válečkem s krátkým vlasem. 
SAICOS-BARVA PRO DŮM A ZAHRADU je připravena 
k nátěru, neředit. Dobře rozmíchat. 
První nátěr naneseme stejnoměrně v tenké vrstvě ve směru 
vláken dřeva. 
Schnutí: min 8 hodin (dle teploty a vlhkosti) 
Druhý nátěr: rovněž naneseme tenkou vrstvu ve směru 
vláken dřeva a necháme zaschnout (proti prachu ca. 5 hod.)  
Pokud požadujeme, aby hedvábně matný nátěr byl lesklejší, 
po zaschnutí přetřeme SAICOS ČIROU LAZUROU. 
 
Profesionální nanášení stříkáním: 
Stříkací pistolí: Všechny výrobky SAICOS lze nanášet 
stříkáním. Tryska o velikosti 1,0 - 1,8 a tlak 1,5 – 2,5 baru. 
HVLP (High Volume/Low Pressure – Vysoký objem/Nízký 
tlak): HZVLP je systém nanášení, který pracuje s vysokým 
objemem a nízkým tlakem. Všechny výrobky SAICOS je 
možno nanášet pomocí tohoto systému, který je nutno podle 
potřeby seřídit. 
Stříkání Airless/Airmix – Beze vzduchu/ se směsí vzduchu: 
Při stříkání beze vzduchu tlačí čerpadlo barvu skrze trysku a 
tvar trysky rozhoduje o výsledku. Použitý tlak se mění a závisí 
na čerpadlu.  
Všechny výrobky SAICOS lze nanášet pomocí systému airless 
a airless plus. Je-li viskozita barvy nízká, doporučuje se 
pracovat s nízkým tlakem. 
Poznámka: Kvalita nástřiku závisí na výběru trysky a tlaku. 
Každý uživatel by se měl rozhodnout pro určité individuální 
nastavení trysky a tlaku, jelikož na trhu se nabízí mnoho 
různých stříkacích systémů (řiďte se pokyny výrobce).  
 
NEJLEPŠÍ TEPLOTA PRO NANÁŠENÍ: 
Mezi 8oC a 35oC 
Nenatíráme na zmrzlé dřevo. 
 
POČET VRSTEV: 
Prvotní nátěr: 2 vrstvy, bez základního nátěru  
Renovace: 1 vrstva je dostačující 
 
ČIŠTĚNÍ PRACOVNÍHO NÁČINÍ: 
Za použití přípravku SAICOS-Čistič štětců neobsahujícího 
benzen. 
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DOBA SCHNUTÍ: 
Min. 8 hod. v závislosti na teplotě a vlhkosti prostředí. Prach se 
nelepí po přibližně po 5 hodinách.  
 
JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA: 
SAICOS-BARVA PRO DŮM A ZAHRADU – povrch 
nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu: můžete ho umýt vodou 
nebo ostříkat. 
Při velkém zašpinění můžete použít SAICOS přípravek na 
údržbu. Např. na zahradní nábytek. 
Případný výskyt zelených povlaků lze snadno odstranit pomocí 
SAICOS-Odstraňovač zeleného povlaku. 
Pryskyřici a jiné látky vystupující ze dřeva odstraníme 
SAICOS-Čističem na štětce. 
Renovace: SAICOS-BARVA PRO DŮM A ZAHRADU můžete 
kdykoli jednoduše přetřít stejným nebo i jiným odstínem, bez 
broušení. 
 
SLOŽENÍ: 
Přes 50% pevných částic.  
Na přírodní rostlinné bázi: oleje ze sóji, slunečnice, bodláků 
Přídatné látky: Zinek-Zirkon-Kobalt-Oktoáty (vysoušecí činidla 
z olova prostých minerálních látek ). 2-Butanonoxim 
(zabraňuje tvorbě škraloupu). Polysiloxanes (báze kyseliny 
silicidové, silně vodoodpudivý) 
Prchavé látky (rozpouštědla): mastné uhlovodíky 
(dearomatizovaný lakový benzín – prostý benzolu – vyhovuje 
požadavkům na čistotu evropské farmakologie.  
Barviva: minerální a organické, odolná vůči ultrafialovému 
záření, jsou povolena pro použití v potravinářství. 
Hraniční hodnota pro SAICOS barva pro dům a zahradu v 
EU pro obsah VOC (kategorie A/e): 400 g/l (2010). SAICOS-
barva pro dům a zahradu obsahuje maximálně 320 g/l VOC.  
 
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI: 
Specifická hmotnost/hustota: 1,12 – 1,36 g/cm3, dle odstínu. 
Viskozita: 25-35 sec., 6mm nádoba, DIN 53211. 
Zápach: střední až slabý, po přírodních rostlinných olejích a 
voscích, po zaschnutí bez zápachu. 
Bod vzplanutí: více než 61 stupňů Celsia podle DIN 53213 
(podle EURO-normy není jeho určení vyžadováno) 
 
 
 
 
 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: 
Skladujte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob obvykle 
používaných pro potraviny a nápoje. Zamezte styku 
s potravinami a krmivy. Dojde-li k zasažení očí, vypláchněte je 
velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře. S přípravkem 
nemanipulujte v blízkosti otevřeného ohně. Hadřík použitý 
k nanášení přípravku ihned vyperte nebo jej skladujte ve 
vzduchotěsné nádobě (nebezpečí vzplanutí). Po zaschnutí je 
normálně hořlavý (EURO norma EN 13501, německá norma 
DIN 4102).   
 
Skladování: 
Při skladování v dobře uzavřených nádobách je doba 
použitelnosti alespoň 5 let. Je odolný vůči mrazu. Dojde-li 
vlivem mrazu ke zhoustnutí přípravku, skladujte jej po několik 
hodin při pokojové teplotě a potom dobře promíchejte.  
 
VYDATNOST: 
1 Litr přibližně na 17 m2 na 2 vrstvy nátěru na hladké dřevo,  
              nebo na 27 m2 pro jeden nátěr na hladké dřevo.  
Záleží na druhu dřeviny a struktuře povrchu. 
Na dřevo s drážkovaným povrchem je třeba více materiálu. 
 
BALENÍ A VYDATNOST: 
0,75L vydá přibližně na     20 m2 při 1 vrstvě 
      13 m2 při 2 vrstvách 
2,5L vydá přibližně na    67 m2 při 1 vrstvě  
      43 m2 při 2 vrstvách  
10,0L vydá přibližně na   270 m2 při 1 vrstvě 
     172 m2 při 2 vrstvách  
25,0L vydá přibližně na   675 m2 při 1 vrstvě 
     425 m2 při 2 vrstvách  
(v závislosti na druhu dřeva a stavu jeho povrchu). 
 
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: 
SAICOS-BARVA PRO DŮM A ZAHRADU neobsahuje ani 
biocidy ani konzervační látky (proto je možné ji použít i 
v interiéru). 
SAICOS-BARVA PRO DŮM A ZAHRADU splňuje nařízení o 
škodlivých látkách a není zapotřebí jej značit a je fyziologicky 
neškodný.  
Zaschlý povrch vyhovuje německé normě DIN 53160 T. 1+2 
(odolnost vůči potu a slinám) a evropské normě EN 71 T.3 
(hodnocení migračního chování) = je vhodný pro dětské 
hračky. 

 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Shora uvedené informace jsou v souladu s našimi nejlepšími znalostmi, avšak bez záruky. 
Všechny výrobky SAICOS jsou vyrobeny v Německu. 

                                  


