
 

 

 

Handleiding 
De Saicos Single Top Oil 2C is de nieuwste generatie twee componenten olie. De olie 
beschermt uw houten vloer of meubel slechts binnen één laag en is standaard verkrijgbaar 
in 20 kleuren. 

De olie is eenvoudig in onderhoud, omdat de Single Top Oil het oppervlak niet alleen 
kleurt, maar ook volledige afsluit. Dit betekent dat u bij beschadigingen aan het oppervlak 
ook plaatselijk kunt bijwerken met de olie. 

Bij slijtgevoelige oppervlakken, zoals vloeren, tafels en aanrechtbladen adviseren wij om 
de harder te gebruiken. 

Voorbereiding: 
Het te behandelen oppervlak moet schoon en stofvrij zijn en een maximaal 
vochtpercentage bevatten van 9% +/-2% volgens de huidige technische standaarden. 
Eventuele lak- en verfresten volledig verwijderen en schuur het oppervlak goed af. Eindig 
de schuurgang met korrel 120 – 150, ook in de hoeken. Maak het oppervlak na schuren 
volledig stofvrij met een stofzuiger en/of een droge doek. Bevochtig de vloer NIET.  
 
Aanbrengen: 
Roer de Saicos Single Top Oil 2C goed en meng zorgvuldig de twee componenten in 
verhouding van ca. 15 eenheden olie op 1 eenheid harder (ca.6%). Breng de Single Top 
Olie (2C) met een Saicos Spaan, Saicos Oil-Wax Roller of met een doek. Werk in zones 
van 5 tot 10m². Wrijf de Single Top Olie (2C) zorgvuldig in en gebruik voor grotere 
oppervlakken een poetsmachine (advies: beige pad). Verwijder overtollig olie van het 
oppervlak; het mag er niet nat uitzien en er mag geen resterende olie overblijven op het 
oppervlak na het inwrijven. Poets het oppervlak na ongeveer 5 a 10 minuten goed na met 
een schone witte pad of pluisvrije doek. 

Nabehandeling: 
Indien gewenst kan de vloer worden voorzien van een extra beschermlaag; Saicos 
Premium Hardwax-Oil (1 laag) of Saicos Ecoline MultiTop System (2 lagen).  
Bij gebruik van een extra beschermlaag, gebruik géén harder bij de Single Top Olie voor 
een betere hechting. 

 


