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SAICOS COLOUR GMBH är en av de ledande tillverkarna inom segmentet att  
producera högkvalitativa färger och ytbehandlingsmedel att använda på trä och  
andra naturmaterial inom – och utomhus.
 
SAICOS premiumprodukter är idag presenterade i mer än 40 länder världen över.  
Med SAICOS heltäckande produktsortiment finns det nu lösningar på det som tidigare 
definierades som omöjligt.
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Vi hos SAICOS utvecklar och tillverkar ytbehand-
lingsprodukter avsedda att ge ett långvarigt  
skydd på alla typer av träslag. Naturen skapar  
och vi förädlar!

Vårt kompletta och innovativa produktsortiment  
innehåller färg, olja, lack och hårdvaxolja och  
redskap för korrekt applicering på alla typer  
av trämaterial. Våra produkter är baserade på  
naturliga råvaror och ekologiskt smarta lösningar. 

SAICOS produkter används såväl av den professi-
onella hantverkaren som av industrier och and-
ra tillverkare som ställer extra höga krav. Våra 
produkter säljas endast av utvalda och speciali- 
serade handelspartners.

Trä är naturligt vackert och kan bearbetas så  
att det kan användas i många olika miljöer.

SAICOS COLOUR GmbH är ett ungt företag som grundades år 2002 i Sassenberg, Tyskland. Vi är för närvarande 40 anställda 
med ett eget stort och brett ”know-how” inom våra respektive ansvarsområden. All tillverkning av våra högkvalitativa 
ytbehandlingsprodukter sker i hjärtat av Westfalen och levereras alltid med kvalitéts stämpeln ”Made in Germany“. 

Tradition, innovation och flexibilitet är synonymer för vårt framgångsrika och starkt expanderande företag. 

Våra kunder finns inom flera olika verksamhetsområden. Allt ifrån den industriella tillverkaren av möbler – golv och paneler, 
vidare till golvhantverkare, byggföretag, konstruktörer och arkitekter. Vår strävan är att finna ett bästa resultat tillsammans med 
ett bästa miljöval. 
Mottot är: Med SAICOS som din partner förblir din kund nöjd och lojal till dig!

Det breda och innovativa produktutbudet från SAICOS omfattar:
• Kompletta och moderna ytbehandlingssystem
• Färg, lack, olja och hårdvaxolja
• Städ – rengörings – och hygienprodukter
• Redskap - och tillbehör för korrekt applicering

För att ge dig en uppfattning om vårt företag och vårt breda produktsortiment har vi sammanställt denna broschyr.

Kontakta oss gärna!

När endast det bästa är 
tillräckligt bra!
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Premiumprodukter för bästa resultat

Vi hos SAICOS arbetar alltid med att optimera våra produkter. Våra produkter ska alltid vara av högsta möjliga kvalité  
samtidigt som de utgör ett bra miljöval och är enkla att använda.  

De senaste vetenskapliga rönen och moderna tekniska innovationer är integrerade i alla våra färger och  
ytbehandlingsprodukter. Våra kemister och ingenjörer bedriver all forskning i SAICOS egna laboratorier.  

För att uppnå produkter med exceptionella egenskaper använder vi endast råvaror av högsta kvalité baserade på  
naturliga oljor och vaxer, såsom exempelvis solrosolja och Karnaubavax. 

Skräddarsydda lösningar

Vi nöjer oss inte att leverera och tillverka produkt - och ytbehandlingssystem. 

Med vår kunskap och erfarenhet av att bearbeta – och hantera trä ingår det även support i hur ett perfekt resultat kan  
uppnås. Vi kan och har förståelsen av hela processen från träråvaran till det färdiga resultatet. 

Vi har även möjligheten att special tillverka 
produkter efter specifika önskemål och krav. 
Allt från utseende, nyans och färg i en 
kombination av ytans slittålighet och funktion. 

Resultat som alltid övertygar
Du kan räkna med att du alltid får det bästa från SAICOS - Varje gång!
Vi är stolta över DIN-certifikaten att våra produkter efter de härdat är godkända att använda på leksaker för barn,  
ofarliga för människor, djur och växter. 

Kravet att erbjuda våra kunder högsta kvalitet är inte begränsat till våra produkter.  
Vi värdesätter långvariga, pålitliga affärsrelationer med våra partners. 

Värdefullt produkt- och applikationskunnande förs vidare genom utbildningar och detaljerat informationsmaterial.  
Och i samarbeten med utvalda handelspartners. 

Snabba leveranser av våra “standardprodukter“ och flexibel hantering av komplexa utvecklingsuppgifter är en  
självklarhet för oss. 



BVB ID
52588
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Vi vill förenkla för dig att välja rätt produkt

Vi vill underlätta för alla att göra ett bra miljöval!

En extra speciell tanke har vi haft till er inom det föreskrivande ledet, inredare, arkitekter och byggentreprenörer 
som ofta arbetar med större objekt. SAICOS produkter är registrerade hos Sunda Hus och Byggvarubedömningen.

Våra förpackningar har en BVB ID märkning som förenklar er att söka efter det bästa miljövalet. 

SAICOS är alltid rätt beslut!

BVB ID   
Nummer på förpackningarna!
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Vi har lösningen för alla dina behov

1:a applicering/ 
grundbehandling 2:a applicering/ ytbehandling 3:e applicering/ytbehandling
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Premium Hardwax-Oil System /  
Ecoline Hardwax-Oil

Ecoline Universal Ground Coat /  
Ecoline Ground Coat “Speed“

Premium Hardwax-Oil System/  
Ecoline Hardwax-Oil

Ecoline MultiTopPlus System

Ecoline MultiTopPlus System Ecoline MultiTopPlus System

Ecoline Oil Ground Coat / 
Premium Hardwax-Oil med 
Tillsatsmedel Hardener 2k

Premium Hardwax-Oil  
med Tillsatsmedel Fire Protection

Premium Hardwax-Oil  
med Tillsatsmedel Fire Protection

Ground Oil Extra Thin

Impregnation Fire Protection

Ecoline Oil Ground Coat / 
Premium Hardwax-Oil med 
Tillsatsmedel Hardener 2k



En bild och film säger mer än 1000 ord!
Vi erbjuder dig som kund ett komplett informationspaket.

På förpackningen finns en tydlig skriven text som är kompletterad med pictogram och via QR-koden kan du ladda ner en
instruktions video! 

För dig som önskar specificerade tekniska dokument finns än mer att läsa på www.saicos.de/sv 

 produkt ska hanteras frostfritt

Ladda enkelt ner produktinformationer och instruktionsfilmer  
via förpackningens QR – kod med din smartphone!

88

Vi erbjuder dig följande tjänster

2x
application

Antal appliceringar
ger färdig yta

easy-care

lättskött yta

anti-slip 

halksäkert (R10)

slipning

120 - 150 

avslutande slipning

ventilation

god ventilation

Använd QR – koden för att snabbt  
få information om SAICOS produkter:
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Grundbehandling  
Ecoline Oil Ground Coat – Naturligt grundskydd för alla trä – kork och bambugolv

Ecoline Oil Ground Coat Prestanda:

Förpackning Art.-Nr.

0,75 L (Art.-Nr.) 300
2,5 L (Art.-Nr.) 500

VOC < 10 %

DIBt-godkännande Z-157.10-103

1 L = ca. 50 - 65 m2 (1 applicering)

8h*

drying time coverage

≤ 65 m21x
applicationinterior

ecologically friendlynatural oilstransparent

3408Eco
Extra-White
transparent

3409Eco
White
transparent

3410Eco
Colourless
transparent

3413Eco
Birch
transparent

3417Eco
Silver Grey
transparent

3418Eco
Pear
transparent

3422Eco
Chestnut
transparent

3428Eco
Teak
transparent

3438Eco
Mahogany
transparent

3458Eco
Oak
transparent

3474Eco
Basalt Grey
transparent

3477Eco
Graphite
transparent

3479Eco
Antique Grey
transparent

3481Eco
Walnut
transparent

3485Eco
Rosewood
transparent

3490Eco
Ebony
transparent

3493Eco
Black
transparent

Avslutande behandling ska utföras med:
» Ecoline Hardwax-Oil eller
» SAICOS Premium Hardwax-Oil eller
» Ecoline MultiTopPlus lacquer system
» Ecoline Future 2K Premium Sport

Ecoline Oil Ground Coat – skapar ett naturligt grundskydd för alla trä – kork och 
Bambugolv. Ecoline Oil Ground Coat ger ett djupverkande skydd samtidigt som de 
naturligt vackra egenskaperna framhävs. Finns som ofärgad och i flera olika 
pigmenterade varianter. 

Ecoline Oil Ground Coat kan användas med tillsatsmedlet Premium Hardener 2K  
(Art.-Nr 3243). Fördel: halverar produktens torktid. 

Instruktioner finner du på www.saicos.de/sv

Video

BVB ID
55632



Ground Oil Extra Thin är speciellt framtagen att använda inomhus som första 
applicering på nyslipade exotiska –  och termiskt behandlade träprodukter före att 
man kan applicera någon av SAICOS Premium Hardwax-Oil. Men Ground Oil Extra Thin 
kan även med fördel användas som grundbehandling på nyslipade nordiska lövträd 
som ek, ask, bok, lönn, björk. Enkel och flexibel applicering gör produkten perfekt att 
använda som grundbehandling på alla typer av ytor som golv, bänk – och bordskivor 
och möbler.
 
Samtidigt som Ground Oil Extra Thin tränger djupt ner i träet och skapas ett 
djupverkande skydd framhävs de naturliga egenskaperna på ett naturligt och vackert 
sätt. Välj mellan Ground Oil Extra Thin 3001 ofärgad eller 3008 svart. Eller varför inte 
mixa dem sinsemellan så du exakt uppnår ditt önskade utseende och resultat!
 
Som avslutande behandling för att skapa en slitstark slityta ska man välja någon av 
SAICOS Premium Hardwax-Oil eller Ecoline Hardwax-Oil 3600Eco.
 

Ground Oil Extra Thin Prestanda:
3001 
ofärgad

3008
Black
transparent

1 L = 17 m2 (1 applicering )

särskilt för exotiska träslag

Förpackning Art.-Nr.

0,75 L (Art.-Nr.) 300
2,5 L (Art.-Nr.) 500
10 L (Art.-Nr.) 700

natural oilsapplicationinterior

Video
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Grundbehandling
Ground Oil Extra Thin– Alltid ett bästa val för exotiska träslag!

Instruktioner finner du på www.saicos.de/sv



Ecoline Hardwax-Oil är ett bästa val där det krävs att man uppnår högsta möjliga 
slitstyrka i kombination med ett bästa miljöval. 

Ecoline Hardwax-Oil kan användas seperat eller i kombination med Ecoline Oil Ground 
Coat 34xxEco på alla europeiska - och nordiska träslag.
 
Vid ytbeandling av exotiska - och termiskt behandlade träslag måste grund 
behandling utföras med Ground Oil Extra Thin före att ytbehandling sker med Ecoline 
Hardwax-Oil.

För bästa resultat; utför grundbehandling med Ecoline Oil Ground Coat före att 
ytbehandling sker med Ecoline Hardwax-Oil. För offentliga miljöer finns ett framtaget 
städ – och golvvårdskoncept.

För offentliga miljöer finns ett framtaget städ – och golvvårdskoncept.

Ecoline Hardwax-Oil kan användas med tillsatsmedlet Premium Hardener 2K  
(Art.Nr 3243). Fördel: halverar produktens torktid

Ecoline Hardwax-Oil - ofärgad Prestanda:
3600Eco ca. 20 GP*
Satin matt
ofärgad * GP - Glosspoints definierar mätning av glansnivån

slip resistant

3-5h*

drying time

1-2x
applicationinterior

for wooden toys

DIN EN 71-3

ecologically friendlycoverage

35 m2

interior

Förpackning Art.-Nr.

0,75 L 3600Eco 300
2,5 L 3600Eco 500
10 L 3600Eco 700

BVB ID
52588

Video

 

11

Ytbehandlingar
Ground Oil Extra Thin– Alltid ett bästa val!

Instruktioner finner du på www.saicos.de/sv

VOC < 10 %

DIBt-godkännande Z-157.10-103

1 L = 35 m2 (2 appliceringar)*
*1L = 55m2 (1 applicering)



SAICOS Premium Hardwax-Oil är en av våra mest beprövade produkter och används 
världen över där det ställs höga krav. Ytorna blir mycket slitstarka, smuts – och 
fläckavvisande. SAICOS Premium Hardwax-Oil kan användas seperat eller i kombination 
med Ecoline Oil Ground Coat 34xxEco på alla europeiska - och nordiska träslag.
Vid ytbeandlingav exotiska - och termiskt behandlade träslag måste grund behandling 
utföras med Ground Oil Extra Thin före att ytbehandling sker med  
SAICOS Premium Hardwax-Oil.

För bästa resultat; utför grundbehandling med Ecoline Oil Ground Coat före att 
ytbehandling sker med SAICOS Premium Hardwax-Oil.
För offentliga miljöer finns ett framtaget städ – och golvvårdskoncept.

Samtliga tillsatsmedel UV Protecion, Hardener 2K, Anti-Slip R10 och Fire Protection  
kan användas som komplement till SAICOS Premium Hardwax-Oil 3320, 3305, 3200, 
3310 och 3035.

Premium Hardwax-Oil - ofärgad
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Ytbehandlingar
Premium Hardwax-Oil ofärgad – Alltid ett bästa val!

interior

easy-care

anti-slip 

3-5h*

drying timeapplication

for wooden toys

DIN EN 71-3

coverage

12-14m2

Prestanda:
3310 ca. 7 GP*
Ultra matt
ofärgad

3305 ca. 11 GP*
 Matt
ofärgad

3200 ca. 20 GP*
Satin matt
ofärgad

3035 ca. 32 GP*
High gloss
ofärgad

3320 ca. 5 - 7 GP*
Ultra matt
ofärgad

Instruktioner finner du på www.saicos.de/sv

* GP - Glosspoints definierar mätning av glansnivån

Förpackning Art.-Nr.

0,75 L (Art.-Nr.) 300
2,5 L (Art.-Nr.) 500
10 L (Art.-Nr.) 700
25 L (Art.-Nr.) 800

BVB ID
56117

Video

enkel bearbetning

DIBt-godkännande Z-157.10-4

1 L = 14 m2 (2 appliceringar)*
*1L = 30m2 (1 applicering)



Video

Video

Video

Hårdvaxoljesystemet med  
fyra tillsatsmedel ger möjligheter!
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Hardener 2K
Art.-Nr. 3243

Kan användas som tillbehör till: 
SAICOS Premium Hardwax-Oil 3320, 3310, 3305, 3200, 3035,  

Ecoline Hardwax-Oil 3600Eco och Ecoline Oil Ground Coat 34XXEco.
Produktfördelar: påskyndar produktens härdnings – och torktid  

samtidigt som den skapar ökad nötnings – och slitstyrka.
 

Mixad produkt ska användas inom 1 timme och
förpackning med mixad produkt ska inte återslutas.

Anti-Slip R10
Art.-Nr. 3240

Kan användas som tillbehör till: 
SAICOS Premium Hardwax-Oil 3320, 3310, 3305, 3200, 3035.  

Produktfördelar: förhöjer produktens stegsäkerhet till R10.

UV Protection
Art.-Nr. 3242

Kan användas som tillbehör till: 
SAICOS Premium Hardwax-Oil 3320, 3310, 3305, 3200, 3035.  

Produktfördelar: reducerar träets egenskaper av  
färgvariation vid exponering av ljus.

Video

Fire Protection
Art.-Nr. 9010
Art.-Nr. 3241

Genom att rolla Impregnation Fire Protection på det nyslipade trägolvet och sedan 
avsluta meden strykning med någon av SAICOS Premium Hardwax-Oil 3320, 3310, 3305, 

3200, 3035 mixad med Fire Protection, uppnås brandskyddsklass Cfl-s1. 
Särskilt lämplig för offentlig miljö. 

Rådfråga SAICOS tekniker för information gällande för aktuellt projekt.

Förpackning Art.-Nr.

for 0,75 L 3243 156
for 2,5 L 3243 256

Förpackning Art.-Nr.

for 0,75 L 3240 155
for 2,5 L 3240 255

Förpackning Art.-Nr.

for 0,75 L 3242 155
for 2,5 L 3242 255

Förpackning Art.-Nr.

for 0,75 L 3241 155
for 2,5 L 3241 255

0,75 L 9010 301
2,5 L 9010 501

Instruktioner finner du på www.saicos.de/sv
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En produkt för både infärgning och ytbehandling 
Enklare blir det inte!

SAICOS Premium Hardwax-Oil pigmenterad är speciellt framtagen för nordiska träslag 
med en träfiberriktning som t ex plank – och tilja. Produkten bevarar träets naturliga 
egenskaper samtidigt som yta blir slitstark och lätt städad. 

Välj en kulör, eller mixa och blanda kulörer inom produktgruppen för att skapa  
ditt helt personliga utryck. 

Det har aldrig varit enklare att designa ett trägolv!

Premium Hardwax-Oil pigmenterad Prestanda:

3100
White
transparent matt

3317
Silver Grey
transparent matt

3328
Teak
transparent matt

3381
Walnut
transparent matt

3385
Rosewood
transparent matt

3319
Black
opaque ultra matt

3299
Effect
transparent

3333
Pure
transparent

30401
Ljusgrå / Light Grey

30402
Extra vit / Extra White

30403
Kanel / Cinnamon

30404
Grå / Grey

30405
Kaffe / Coffee

30406
Kol / Coal

Förpackning Art.-Nr.

0,75 L (Art.-Nr.) 300
2,5 L (Art.-Nr.) 500
10 L (Art.-Nr.) 700
25 L (Art.-Nr.) 800

8-12h

drying time anti-slip interior

for wooden toys

DIN EN 71-3

coverage

12-14m2

easy-care

Instruktioner finner du på www.saicos.de/sv

Video

application

enkel bearbetning

DIBt-godkännande Z-157.10-4

1 L = 14 m2 (2 appliceringar)*
*1L = 30m2 (1 applicering)
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Ecoline MultiTopPlus – Ett lacksystem för alla behov
Ecoline Crack-Filler, Ecoline Future Universal Ground Coat och Ecoline Ground Coat “Speed“

coverage

15 m2

coverage

15 m2

VOC < 5 %

1 L = ca. 13 m2 

Förpackning Art.-Nr.

5 L 9912Eco 610

Förpackning Art.-Nr.

5 L 0970 002Eco

interior ecologically friendly

3-4h

drying time

60‘

drying time

interior application ecologically friendly

interior application

3-5h

drying time transparent

coverage

13 m2

1 L = ca. 15 m2 (1 applicering)

VOC < 5 %

Förpackning Art.-Nr.

5 L 9913Eco 610

1 L = ca. 15 m2 (1 applicering)

VOC < 5 %

Prestanda:

Prestanda:

Prestanda:

application

Instruktioner finner du på www.saicos.de/sv

Reducerar risk för sidolimmande effekt från lack. 
Extremt snabb torktid: Överstrykningsbar efter 1 timme med någon av  
SAICOS lacker.

Ecoline Ground Coat “Speed“ - ofärgad  
grundlack som kan användas på alla europeiska träslag

Ecoline Future  
Universal Ground Coat – ofärgad  
grundlack som kan användas på alla träslag

Ecoline Crack-Filler – ofärgad passer till  
Ecoline Oil Ground Coat, Hårdvaxoljor och lacker

Reducerar risk för sidolimmande effekt av lack och motverkar uppträngning  
av träets egna beståndsdelar från bland annat olika hartser och fetter.
DIBt godkänd Z-157.10-161/2.

Blandas med slipdamm för att uppnå en nyans ton – i – ton med aktuellt träslag. 
Snabb torktid, mycket god slipbarhet. Vattenbaserad. 
Påföringsmängd: 80 - 100 g/m2.

BVB ID
55639
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Ecoline MultiTopPlus – ett lacksystem för alla behov

Ecoline MultiTopPlus lacktillbehör – skräddarsyr dina behov!
Product Förpackning Art.-Nr.

Hardener 2K 0,45 L 9908Eco 261
UV Protection 0,45 L 9914Eco 261
Extra White 0,45 L 9915Eco 261
Slip Resistant “R10“ 0,45 L 9916Eco 261
Pitch Black 0,45 L 9918Eco 261
Delayer “Slow Down“ 0,45 L 9919Eco 261
Pure 0,45 L 9933Eco 261

* DIBt-godkännandet är också effektiv i kombination med var och en av 
de 7 lacktillsatserna.

VOC < 10 %

DIBt-godkännande Z-157.10-162*

1 L = ca. 9 m2 (1 applicering)

Förpackning Art.-Nr.

4,55 L (Art.-Nr.) 617

interior coverage

9 m2

application
2-3x

easy-care

slip resistant ecologically friendly harmless

Ecoline MultiTopPlus lacken utgör basen i systemet och är i sin 1 K version klar att 
använda och uppfyller  standardkrav.

Addera enkelt en eller flera av Ecoline MultiTopPlus systemets lacktillsattser och 
uppgradera lacken  att klara av speciellt ställda krav!

Som ett extra plus är att man med fördel kan grundbehandla trägolvet med  
Ecoline Oil Ground Coat före att slutbehandling sker med Ecoline MultiTopPlus lacken.

Ecoline MultiTopPlus system bidrar till effektiva, flexibla och ekonomiska lösningar till 
alla!

Ecoline MultiTop - för ett perfekt golv

9980Eco ca. 7 GP*
Ultra matt
ofärgad

9985Eco ca. 11 GP*
Matt
ofärgad

9990Eco ca. 20 GP*
Satin matt
ofärgad

9995Eco ca. 32 GP*
High gloss
ofärgad

* GP - Glosspoints definierar mätning av glansnivån

Prestanda:

Instruktioner finner du på www.saicos.de/sv

BVB ID
55640

Video
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Ecoline MultiTopPlus lacktillbehör –  
ett lacksystem för alla behov

Upptäck möjligheterna!

Kombinations möjligheter:
Hardener 2K UV Protection Extra White Slip Resistant 

“R10“ Pitch Black „Slow Down“ Pure

MultiTop       

Hardener 2K      

UV Protection      

Extra White    

Slip Resistant “R10“      

Delayer “Slow Down“      

Pitch Black    

Pure    

upptäck möjligheterna

Hardener 2K
Produktegenskap: förhöjer lackens slitstyrka. 
Används med fördel på trägolvsytor utsatta för högt slitage.

UV Protection
Produktegenskap: Reducerar effekten av UV. 
Reducerar aktuellt träslags naturliga färgförändringar påverkade av UV.

Extra White
Produktegenskap: Reducerar lackens gulnande effekt. 
Blanda White med någon av Ecoline MultiTopPlus lackerna och applicera 
den mixade produkten direkt på det nyslipade trägolvet. Se separat 
instruktion. För bästa effekt att skapa en kraftigare infärgning av vita 
trägolvs ytor: Grundbehandla trägolvytan med Ecoline Oil Ground Coat 
3408Eco Extra White eller 3409Eco White.

Slip Resistant ”R10“
Produktegenskap: förhöjer stegsäkerheten. Blandas produkten 
tillsammans med Hardener 2 K i Ecoline MultiTopPlus lacken uppnår man 
stegsäkerhet R10. Förslag på användningsområde: trappor.

Delayer ”Slow Down“
Produktegenskap: Förlänger öppen – och handhavare tiden att 
applicera lacken. Speciellt lämplig att använda vid applicering på stora 
ytor och vid inomhusklimats förhållanden med höga temperaturer och 
låg luftfuktighet. Dock ska applicering alltid ske inom föreskrivna 
gränsvärden.

Pure 
Produktegenskap: För att åstadkomma en träyta som ser obehandlad ut. 
Speciellt effektiv på ek! För bästa resultat: Blanda Pure med någon av 
Ecoline MultiTopPlus lackerna 9980Eco ultra matt eller 9985Eco matt och 
applicera den mixade produkten direkt på det nyslipade trägolvet. Se 
separat instruktion.

Pitch Black 
Produktegenskap: För att åstadkomma en träyta som blir bläcksvart 
men där träets ådring fortsatt framträder till viss del. För bästa resultat: 
Blanda Pitch Black med någon av Ecoline MultiTopPlus lackerna och 
applicera den mixade produkten direkt på det nyslipade trägolvet. Se 
separat instruktion.
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Ecoline Future 2 K Premium Sport 
Special lack för sport – och idrottsanläggningar!

Prestanda:Ecoline Future 2 K Premium Sport - inkl. härdare

Ecoline Future 2 K Premium Sport levereras som ett set innehållande lack och härdare.

Ecoline Future 2 K Premium Sport ger ett djupverkande skydd samtidigt som de naturligt 
vackra egenskaperna framhävs. 
» Enkel hantering för att uppnå en högslitstyrka och bästa funktion för ditt sportgolv

Enligt DIN 18032-2:2001-04.

9970Eco  ca. 20 GP*
Satin matt
ofärgad

9975Eco ca. 11 GP*
Matt
ofärgad

* GP - Glosspoints definierar mätning av glansnivån

Förpackning Art.-Nr.

5 L (Art.-Nr.)

VOC < 5 %

DIBt-godkännande  Z-157.10-161

1 L = ca. 9 m2 (1 applicering)

interior application

2-3x
easy-care slip resistant

3-5h

drying time ecologically friendly

Instruktioner finner du på www.saicos.de/sv
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Furniture-Oil  
Bord-och bänkskivor, möbler…

Instruktioner finner du på www.saicos.de/sv

Furniture-Oil Prestanda:

interior

ecologically friendlynatural oils

SAICOS Furniture-Oil 3311 Ultramatt är speciellt framtagen för att användas på bord – 
och köksbänkskivor och möbler tillverkade av trä. Ytan blir exklusivt ultramatt och 
mycket motståndskraftig mot fläckar och spill från dryck och matlagning. 

Som extra plus så kan produkten appliceras som skyddande slityta på träytor som är 
grundbehandlade – och pigmenterade med Ecoline Oil Ground Coat. Exotiska träslag 
ska grundbehandlas med SAICOS Ground Oil Extra Thin före att applicering kan ske med 
SAICOS Furniture-Oil.

Enkel användning och enkel skötsel. vattenavvisande effekt

0,3 L = ca. 7 m2 (1 applicering)
presentation box 

with 20 cans Art.-Nr.

0,3 L 3311
20 x 0,3 L 3399

application

4-6h

drying time coverage

4-7 m2

easy-care



Redskap

Universal Roller

Rondeller (16“ / 406 mm)

Slipnät (16“ / 406 mm)

Penselboste

Penslar

Teleskopskaft av räfflad aluminium med 
ergonomiskt format handtag. 
Den monterade klickförbindningen 
möjliggör en säker förbindning med tillbehöret. 

Teleskopskaft med klickanslutning

Rollerfäste

Oil/Wax-Roller

Aqua-Roller

Tråg

2 microfiber-roller i ett set

Dubbelspackel - tillverkad av rostfritt stål

Spatel av plan plåt med  
dubbla fjädrar och rundade hörn.

Storlek Art.-Nr.

30 mm 0950 030
50 mm 0950 050
60 mm 0950 060

100 mm 0950 100

Storlek Art.-Nr.

150 mm 0950 150
220 mm 0950 220

Storlek Art.-Nr.

270 mm 0950 027

Storlek Art.-Nr.

100 mm 0950 019
250 mm 0950 020

Kornstorlek Art.-Nr.

p100 0950 797
p120 0950 798
p150 0950 799

Färger Art.-Nr.

vit 0950 575
grön 0950 599
svart 0950 623

Storlek Art.-Nr.

250 mm 0950 008

Storlek Art.-Nr.

250 mm 0950 013

Storlek Art.-Nr.

100 mm 0950 007

Storlek Art.-Nr.

110 - 220 cm 0950 231
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Penseltvätt – bensenfrit

Rengör arbetsredskap från 
SAICOS träfärger av olje/vaxbas.
Tar också bort harts.

För applicering av SAICOS 
olja – och vattenbaserade 
produkter.

Produkt Art.-Nr.

Paint Tray „liten“ 0950 227
5x Tray Insert 0950 228

Paint Tray „stor“ 0950 229
5x Tray Insert 0950 230

Förpackning Art.-Nr.

1 L 5100 404
10 L 5100 715



Rengöring – och golvvård
Ecoline Wash Care – Fri från lösningsmedel
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Prestanda:

slip resistantdirt-repellent coverage

700 m2

interior

ecologically friendlyeasy-care

lösningsmedelsfri

lämplig för maskinell användning

1 liter räcker till ca 700 m2

Förpackning Art.-Nr.

1 L 8101Eco 409
5 L 8101Eco 610

10 L 8101Eco 710

Vid fuktvåt-städning på lackade – oljade och hårdvaxoljade trä- bambu och korkgolv. 
Även för rengöring på alla moppbara golvytor av PVC, linoleum, keramik, kakel.

Ecoline Wash Care - koncentrat - för alla ytor

Instruktioner finner du på www.saicos.de/sv

BVB ID
43705

Video



lösningsmedelsfri

1 liter räcker till ca 200 m2

Förpackning Art.-Nr.

1 L (Art.-Nr.) 409
10 L (Art.-Nr.) 710

1 L (Spray) 8129Eco 417

ecologically friendlyharmless for wooden toys

DIN EN 71-3

interior coverage

200 m2

dirt-repellent slip resistant

lösningsmedelsfri

ska spädas med vatten (1:10)

Koncentrat –  
1 liter räcker till ca 10 liter vatten

Spray (färdig att använda)

Förpackning Art.-Nr.

1 L 8125Eco 409
5 L 8125Eco 610

10 L 8125Eco 710

Förpackning Art.-Nr.

1 L 8126Eco 417

8129Eco
Colourless
Spray

8119Eco
Colourless

8111Eco
White 
transparent

Ecoline Wax Care - för oljade ytor

För snabb och smidig uppfräschning och underhåll av oljade – och hårdvaxoljade ytor.

Ecoline Magic Cleaner - för alla ytor
För intensiv grovrengöring av alla träytor och alla andra moppbara ytor som PVC, 
linoleum och kakel. Prolemlösaren No 1!
Tips! Istället för att avlägsna bort hårt sittande fläckar på trägolv genom slipning. 
Testa först med att tvätta bort fläcken med Ecoline Magic Cleaner.

Prestanda:

Instruktioner finner du på www.saicos.de/sv

Video

Video

BVB ID
55637

BVB ID
55635

BVB ID
55638

BVB ID
55636

Rengöring – och golvvård
Ecoline Magic Cleaner och Ecoline Wax Care – Fri från lösningsmedel
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Rengöring – och golvvård
Ecoline Refresher

För uppfrächning av lackade golvytor.

Ecoline Refresher - för lackade ytor

biologiskt nedbrytbar

ska spädas med vatten (1:10)

Förpackning Art.-Nr.

1 L 8106Eco 409
5 L 8106Eco 610

10 L 8106Eco 710

Instruktioner finner du på www.saicos.de/sv

BVB ID
55634

Video

23



Rengöring och golvvård
Ecoline Floor Care Set och Ecoline Floor Clean & Care Set

Floor Care Set

Floor Clean & Care Set

En komplett box för rengöring  
och underhåll av oljade – och 
hårdvaxoljade ytor.

Innehåller:
• Ecoline Wash Care koncentrat 1 liter
• Ecoline Wax Care ofärgad 1 liter
• Påföringsdukar
• Bruksanvisning

En komplett box för intensiv 
grovrengöring och underhåll av  
oljade – och hårdvaxoljade ytor.

Innehåller:
• Ecoline Magic Cleaner koncentrat 1 liter
• Ecoline Wax Care ofärgad 1 liter
• Påföringsdukar
• Bruksanvisning

lösningsmedelsfri

komplett set inkl. dukar

rengöring och golvvård

Art.-Nr.

Floor  
Clean & Care Set 8311Eco

lösningsmedelsfri

komplett set inkl. dukar

rengöring 

Art.-Nr.

Floor Care Set 8310Eco

Instruktioner finner du på www.saicos.de/sv
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Rengöring och Underhåll
Bostadsmiljö

Koncentrat / Spray
Intensiv grovrengöring

» Ecoline Magic Cleaner  
ska spädas med vatten (1:10, 
exempelvis 0.5 l med 5 l 
vatten).

» Applicera ut med bredmopp 
 och låt absorber och verka 
 under 5 - 20 minuter. 
» Bearbeta ytan med lämpligt 

redskap som inte skadar 
golvytan.

» Rengör med ny ren mopp som 
endast är fuktad med vatten, 
upprepa 2-3 gånger, tills ytan 
är helt ren. Torka torrt.

H20

1: 
10

5–20‘

H
2 0

Before and …
… after cleaning with  

Ecoline Magic Cleaner!

För alla moppbara ytor:

H20

3x » Ecoline Wash Care ska spädas 
med vatten. (3 kapsyler (10ml)  
med 5 L vatten)

» Se till att moppen endast  
är lätt fuktad med den 
färdigblandade produkten.

» Efter torka torrt vid behov. Koncentrat
För regelbunden rengöring  

och underhåll.

Ecoline Wash Care

För oljade ytor: 

» Skaka om väl före användning

» Använd en kapsyl vax  
(för cirka 1 m2) på ytan  
och gnugga in jämnt  
med en trasa.

» Låt torka.

Ecoline Wax Care Ecoline Floor  
Care Set

Ecoline Floor  
Clean & Care Set

Ecoline Magic Cleaner

Ecoline Magic Cleaner, 
Ecoline Wax Care, 
Påstrykningsdukar,

Instruktioner

Ecoline Wash Care, 
Ecoline Wax Care, 
Påstrykningsdukar,

Instruktioner

Spray
skötsel och underhåll

För lackerade ytor:

» Rengör de ytor som  
ska behandlas med  
Ecoline Wash Care

» Spä ut Ecoline Refresher 
 Koncentrat 1:10 med vatten  
 (exempelvis 0.5 l med 5 l  
 vatten).

» Fördela jämnt på ytan med en 
fuktig trasa.

Koncentrat
skötsel och underhåll

Ecoline Refresher

H20

1: 
10



SAICOS Special Wood Oil skapar en slitstark, väderskyddande och stegsäker yta på allt 
trä utomhus som trall, möbler, trappor, ramper och poolsarger*

Med SAICOS Special Wood Oil får träet ett djupverkande skydd samtidigt som de 
naturligt vackra egenskaperna framhävs. SAICOS Special Wood Oil finns i flera kulörer 
och som ofärgad. Oavsett val är alla varianterna enkla att applicera.

Special Wood Oil Prestanda:

Förpackning Art.-Nr.

0,75 L (Art.-Nr.) 300
2,5 L (Art.-Nr.) 500
10 L (Art.-Nr.) 700

För det perfekta resultatet på allt trä utomhus 
Special Wood Oil

26

långtidsverkade skydd

naturligt vacker yta

1 L = ca. 14 m2 ( 2 appliceringar)

0110
Special-Oil 
ofärgad

0112
Larch-Oil
transparent

0113
Bangkirai-Oil
transparent

0116
Pine-Oil 

for pressureimpregnated wood

0118
Teak-Oil
transparent

0122
White
transparent

0123
Grey
transparent

0180
Black
transparent

8h

drying time anti-slip 

2x
applicationinterior & exterior

ecological weatherproofblock resistant

Förpackning Art.-Nr.

for 0,75 L 0240 155
for 2,5 L 0240 255

Special Wood Oil tillsatsmedel Anti-Slip R10
Art.-Nr. 0240

Kan användas som tillbehör till SAICOS Special Wood Oil
Produktfördelar: förhöjer produktens stegsäkerhet till R10.
 
Tips på användningsområden att öka stegsäkerheten på är  
ytorna kring poolen, vid den lutande rampen och i trappan!

Instruktioner finner du på www.saicos.de/sv

Video
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För det perfekta resultatet utomhus
Wood Brightener och Cleaner för Wood-Plastic Decking

Wood Brightener - koncentrat
Ska spädas med vatten 1:1 – 1:5
SAICOS Wood Brightener är ett medel som utan föregående slipning mycket effektivt 
avlägsnar grånat och lätt ytskikt- skadat trä. 
Produkten är biologiskt nedbrytbar.

Avlägsnar grånat trä

biologiskt nedbrytbar

lämplig för alla typer av trä

Förpackning Art.-Nr.

1 L 8130 409
5 L 8130 610

10 L 8130 710

effektiv rengöring 

ger skydd mot nya angrepp

Förpackning Art.-Nr.

1 L 8120 409
5 L 8120 610

10 L 8120 710

Förpackning Art.-Nr.

1 L 8123 409

intensivrengöring

biologiskt nedbrytbar

Instruktioner finner du på www.saicos.de/sv

Effektiv och biologiskt nedbrytbart koncentrat för enkel borttagning av mögel 
ochliknande angrepp.

Lämplig för behandlade och obehandlat trä. Rengör, noggrant ochi förebyggande 
syfte. Skyddar mot nya angrepp

Cleaner for Wood-Plastic Decking (WPC) - koncentrat
Detta koncentrat hat utvecklats speciellt för enkel och grundlig rengöring av WPC 
terrasser. Den har låg halt av lösningsmedel, är fri från klor och blekmedel och är 
biologiskt nedbrytbart.

Video

Video



Vattenfall
Sverige

Vattenfall
Sverige

Restaurant ”Dom“ 
Ryssland
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Internationella referenser

Internationella  
referenser
Med sin spetskompetens blir SAICOS ofta anlitad som 
leverantör av ytbehandlingsmedel till publika ytor där 
man har trägolv. Genom sina kompletta produktsystem 
kan SAICOS erbjuda unika lösningar som klarar högt 
ställda krav av kvalité, miljö, design och funktion.

Utmana oss gärna med hur du önskar att ditt  
trägolv ska se ut och fungera på tufft utsatta miljöer!



Emporia Center 
Sverige

Emporia Center 
Sverige

Emporia Center 
Sverige
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Internationella referenser



Hooks Herrgård Spa
Sverige

Vattenfall
Sverige

Masters of luxury 
2013

Nederländerna
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Internationella referenser
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Masters of luxury  
2013

Nederländerna

Tranquilo
Sverige

Tranquilo
Sverige

Internationella referenser



Statoil 
Sverige

Suitsupply
Houston
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Internationella referenser

Café Café SAC. 
Peru



Anne Frank Theatre 
Nederländerna

DAS Insurance 
Nederländerna

DAS Insurance 
Nederländerna

Höglundaskolan 
Sverige

Schipohl 
Nederländerna
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Internationella referenser
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Internationella referenser
Skötsel och underhåll

Support !

Välkommen att kontakta oss för att finna  
effektiva lösningar för aktuellt objekt.

Två företag i samverkan och som är medlemmar  
i Städbranschen Sverige gör skillnad!
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Vanliga frågor
Du frågar – vi svarar

För mer information besök www.saicos.de/sv

Varför ser samma kulör så olika ut på 
olika träslag?
Olika träslag har olika egenskaper, t ex skiljer sig 
hårdheten och fiberstrukturen. En infärgning kan 
även ge olika effekter på ett och samma träslag. 
Detta beror på att träet man ska färga in är av 
olika kvalité och ålder. En viktigt faktor är även i 
hur man förbereder träråvaran t ex genom 
slipning. Vår rekommendation är att man alltid 
ska utföra test på mindre yta för att kontrollera att 
önskat resultat uppnås.

Varför rekomenderar ni att man ska 
använda så lite produkt? Blir det inte 
slitstarkare trägolv om man använder 
mer produkt?
De föreskrivna mängderna är framtagna genom 
egna noggranna tester. Så nej, ytan blir inte 
bättre för att man medvetet överproducerar 
produktmängd. Följ alltid de instruktioner som 
finns på hemsidan. Skulle avvikelse uppkomma 
kan det bero på att vissa träslag kräver mer 
produkt än andra. Även kvalitén på träet och hur 
man utfört slipningen påverkar produkt åtgång. 
Ta gärna kontakt med oss så vi kan supporta dig 
till rätt handhavande.

Hur kan ni säga att era produkter ger 
bästa ekonomi då en burk kostar mer än 
vissa andra fabrikat?
Våra produkter har som regel mycket högre 
täckningsgrad än övriga fabrikat. Detta leder till 
en låg totalt kostnad per kvadratmeter. Vi har 
idag produkter där 1L räcker till att grund – 
ytbehandla en trägolvsyta motsvarande 
 50 – 65 m2

Ni nämner grund – och ytbehandling 
som två skilda saker då man ska 
behandla ett trägolv. Varför?
Med vår erfarenhet vet vi att man uppnår ett 
bästa resultat om första appliceringen tränger 
djupt ner i träet (grundbehandling). Och att man 
sedan applicerar en produkt som skapar slityta 
(ytbehandling). Man uppnår på så  en dubbelef-
fekt av träskydd . Vårt framgångsrika koncept 
med att grundbehandla golvytan med Ecoline 
Oilgrund 34xx eco, och som slityta använda någon 
av våra hårdvaxoljor eller lacker kommer fortsätta 
vara vår rekommendation även i framtid.
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Vårt applikationsråd ges enligt den bästa av vår kunskap och bygger på experiment, men bör endast behandlas som icke-bindande vägledning. Fortfarande måste du kontrollera att de levererade produkterna är 
lämpliga för det avsedda ändamålet. Då vi inte har kontroll över tillämpningen och behandling av våra produkter, bär användaren det fulla ansvaret. Informationen i den tidigare broschyren skall anses vara ogil-
tig vid offentliggörande av en ny broschyr. Ändringar förbehållna. Alla bilder av våra produkters färgpaletter är icke-bindande och kan avvika från den ursprungliga färgen. För mer information, vänligen läs våra 
aktuella tekniska datablad.
Bilder: SAICOS COLOUR GmbH, Shutterstock, Inc.


