
کاتالــوگ جامــع محصــوالت



همکاران و متقاضیان محترم
چوب یک ماده ی خام عالی با خصوصیات فراوان از قبیل : طبیعی بودن ، زیبایی و تنوع است.

این شرکت در توسعه و تولید محصوالت خود با بهره گیری از تحقیقات و مطالعات وسیع ، در زیبایی ، غنی سازی و حفاظت از دوام بلند مدت 
چوب با شیوه های دوستدار محیط زیست تالش کرده است.

 مجموعه محصوالت تولید شده این شرکت شامل پوشش محافظ ، روش های پوشش دهی و وسایل مربوط به اعمال آنها بر روی چوب است .
مواد تشکیل دهنده محصوالت پوششی و محافظتی  برپایه ی روغن های طبیعی گیاهی و واکس ها می باشند .

المللی و مصرف کنندگان خانگی هستند و این محصوالت تنها توسط همکاران  بازرگانان بین   ، متقاضیان اصلی این محصوالت صنعت گران 
متخصص به فروش می رسد.

در طی 12 سال فعالیت، SAICOS توانسته خود را به عنوان  یکی از برترین های حرفه خود مطرح کند.
 تولید محصوالت با کیفیت باال و سرویس دهی عالی ، مشخصه هایی هستند که در طی این چندین سال ارائه شده است و به جز این ویژگی ها

از SAICOS  در آینده نمیتوان انتظار داشت .
در کاتالوگ محصوالت، شما می توانید با مطالعه جزئیات و خصوصیات هر محصول، انتخاب خود را  با بکارگیری از اطالعات مندرج ، بر پایه نیاز 

خود آسان تر کنید .

این نشانه ها در یک نگاه اطالعات مهم  برای هر محصول را  به شما معرفی می کند .
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برای پوشش کفپوش های چوبی
بسیار با دوام

مراقبت آسان

Premium Hardwax - Oil

این نوع پــوشش ها طبق آخـرین تحقیقات برای تـرمیم کف های چـوبی و کـرکی 
توسعه یافته است .

تنها در یک روز پوشش دهی کل فضا امکان پذیر است .
برای پوشش سطح های چوبی مانند مبلمان، سطح روی میز، اسباب بازی های چوبی 
 کف پله، پـوشش دیـوار و سقف، حتـی در محیط هـای مرطــوب منـاسب می باشــد.

مقاوم در برابر سایش

DIB با تأییدیه استاندارد

1 لیتر = 14 مترمربع پوشش ) دو دست (

3310
Ultra matt
Colourless

3100
White
Transparent

3385
Rosewood
Transparent

3305
Matt
Colourless

3317
Silver Gray
Transparent

3319
Black
Opaque Ultra

3200
Satin matt
Colourless

3328
Teak
Transparent

3299
Effect
Transparent

3035
High glass
Colourless

3381
Walnut
Transparent

3333
Pure
Transparent
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DIN EN 71 - 3



Oil Ground Coat

. برابر می شود  این  روغن های خالص و طبیعی، چند  بکارگیری  با   زیبایی چوب 
با رنگ دانه هایی بسیار غنی و نحوه استفاده بسیار آسان .

برای پوشش های نهایی  ما استفاده از این دو محصول را پیشنهاد می کنیم :
Premium Hardwax - Oil
Ecoline MultiTop Plus Lacquer system

پرداخت نهایی بسیار متنوع

3408
Extra - White
Transparent

3417
Silver Grey
Transparent

3438
Mahogany
Transparent

3479
Antique Grey
Transparent

3409
White
Transparent

3418
Pear
Transparent

3458
Oak
Transparent

3481
Walnut
Transparent

3410
Colourless
Transparent

3422
Chestnut
Transparent

3474
Basalt Grey
Transparent

3485
Rosewood
Transparent

3413
Birch
Transparent

3428
Teak
Transparent

3477
Graphite
Transparent

3490
Ebony
Transparent
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DIN EN 71 - 3

1 لیتر = 65 مترمربع پوشش ) یک دست (



پوشش های مخصوص کف های چوبی با محصوالت دوستدار محیط زیست
میزان ماده حالل استفاده شده کمتر از 10 %

DIBT تأییدیه استاندارد



Ecoline Hardwax - Oil - satin matt colourless

Ecoline Oil Ground Coat

پاسخگو تقاضای شما برای داشتن سطحی مات و جال خورده است .

. برابر می شود  و طبیعی چند  های خالص  روغن  این   بکارگیری  با   زیبایی چوب 
با بکارگیری رنگ دانه های بسیار غنی و اعمال بسیار آسان.

برای پوشش نهایی، ما استفاده از این محصوالت را پیشنهاد می کنیم :

Ecoline Hardwax - Oil
Premium Hardwax - Oil
Ecoline MultiTop - lacquer system
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میزان ماده حالل استفاده شده کمتر از 10 %

میزان ماده حالل استفاده شده کمتر از 10 %

1 لیتر = 35 مترمربع پوشش ) دو دست (

DIBT تأیید استاندارد

پرداخت نهایی بسیار متنوع

1 لیتر = 65 مترمربع پوشش ) یک دست (

DIN EN 71 - 3

3408 Eco
Extra - White
Transparent

3481 Eco
Walnut
Transparent

3409 Eco
White
Transparent

3413 Eco
Birch
Transparent

3428 Eco
Teak
Transparent

3458 Eco
Oak
Opaque Ultra

3490 Eco
Ebony
Transparent

3438 Eco
Mahogany
Transparent

3479 Eco
Antique Grey
Transparent

3410 Eco
Colourless
Transparent

3474 Eco
Basalt Grey
Transparent

3417 Eco
Silver Grey
Transparent

3418 Eco
Birch
Transparent

3477 Eco
Graphite
Transparent

3422 Eco
Chestnut
Transparent

3485 Eco
Rosewood
Transparent
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ما در تولید این محصول کوشیده ایم تا مکمل های مختلف را همزمان در یک محصول، به متقاضیان ارائه دهیم .
. تـــرکیب اســت  قابـل  از مکمل ها  با هــریک  بـه سادگــی  تولیــد شده، کـه   Ecoline MultiTop پایه ی  بــر   این محصول  

کافیست محلول را به خوبی تکان داده و مواد مخلوط شده، قابل استفاده می باشند .
 مهم نیست به کدامیک از مکمل ها نیاز داشته باشید به راحتی میتوانید با تهیه Ecoline MultiTop ، مکمل ها را  در فضای مشخص شده

بر روی ظرف ها قرار داده و فضای کمتری را برای انبار کردن اشغال کنید.
تمام مکمل ها به صورت جداگانه در قوطی های 0.45 لیتری قابل سفارش گذاری می باشند .

Ecoline MultiTop - the lacquer for every floor

،  %  10 از  کمتـــر   VOC بـاال،  تنـش های  بـا  بخــش  هایی  بــرای  الک ها   این 
 قابل استفاده است.

9980 Eco
Ultra matt
Colourless

9985 Eco
Matt
Colourless

9995 Eco
High glass
Colourless

9990 Eco
Satin matt
Colourless

1 لیتر = 9 مترمربع پوشش ) یک دست (
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مکمل های ما، متناسب با نیازهای خاص شما

نگاهی مختصر بر قابلیت های ترکیبی این مکمل ها

معرفی مکمل ها

Hardener 2K
 این محصـول که متشکل از سیلر پایـه آبی با کیفیت بسیـار باال مـی باشـد و مـی تـوان از آن بـه عنـوان پــرداخـت نهایی بـر روی

Ecoline Oil Ground coat استفاده کرد.

Accelerator “ Speed Up “
استفاده از این مکمل کمک می کند تا سطح رنگ شده،  بعد از 24 ساعت،  به سختی نهایی برسد . 

روی سطوحی که پوشش UV دارند استفاده نشود .

UV Protection
از تغییرات طبیعی رنگ چوب جلوگیری می کند و همچنین می توان بر روی Ecoline Oil Ground Coat از آن استفاده کرد .

Extra White
برای بدست آوردن سطحی بسیار سفید ، ما ترکیب کردن این محصول را با Ecoline Oil Ground Coat 3408Eco پیشنهاد می دهیم .

Slip Resistant “ R10 ”
Ecoline Oil Ground Coat به R10  می رسید. همچنین می توان برروی  برابر سایش،  با Hardener 2K مقاومت در   در ترکیب 

از آن استفاده شود .

 “ Silver “ Effect
می باشـــد. کافی  آن  از  استفـاده  دسـت  یک  نهایـی  پــرداخت  جهـت  و  می کنـد  کمک  بسیـار  سطــح  درخشنـــدگی   بـه 
نهائی پرداخت  عنوان  به  می باشد.  ترکیب  قابل   Ecoline MultiTop High Gloss یا   Ecoline MultiTop Satin mattا با    فقط 

بر رویMuitiTop  استفاده شود .

Delayer “ Slow Down “ 
 با توجه به شرایط و مکان مورد استفاده ، این مکمل توانایی خاصی در به تاخیر انداختن زمان مورد نیاز برای خشک شدن سطح را دارد .
برروی می توان  همچنین  می شود.  توصیه  محصول  این  از  استفاده  باال،  دمای  و  پایین  رطوبت  با  درمکان هایی   همچنین 

Ecoline Oil Ground Coat از آن استفاده شود.

Hardener 2K

MultiTop 
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Accelerator “Speed Up”

UV Protection

Extra White

Slip Resistant “R10”

“Silver” Effect

Delayer “Slow Down”

“Speed Up” UV Protetion Extra White “Silver” Effect “Slow Down”Sleep Resistant
“R10”
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Ecoline Crack-Filler-colourless

Ecoline Future 2K Premium Sport - with hardener

Ecoline Future Universal Ground Coat - colourless

این محصول پوششی مناسب برای کف سالن های ورزشی است که بدون پوشش اولیه 
نیز قابل استفاده است .

می توان برای تمامی سطوحی که با محصوالت SAICOS رنگ آمیزی شده به عنوان 
پرکننده منافذ، جهت جلوگیری از نفوذ گرد وغبار استفاده شود. 

 از خصوصیات دیگر این محصول خشک شدن سریع و سمباده خوری آسان است.
این محصول بر پایه آب بوده و میزان پوشش آن80 گرم بر 100 متر مربع می باشد .

برای تمامی سطوحی که با سیستم الک پوشش داده می شوند به عنوان ماده ی عایق ، 
در زیر کار میتوان استفاده کرد.  

میزان ماده حالل استفاده شده کمتر از 5 %

میزان ماده حالل استفاده شده کمتر از 5 %

میزان ماده حالل استفاده شده کمتر از 5 %

1 لیتر = 9 مترمربع پوشش ) یک دست (

1 لیتر = 13 مترمربع پوشش

1 لیتر = 15 مترمربع پوشش ) یک دست (

9975 Eco
Matt
Colourless

9970 Eco
Satin matt
Colourless



Wood Impregnation biocide - free - stain matt colourless

Extra Thin Ground Oil

بـرای اشباع کـردن چــوب های نــرم مثل ) کاج و صنوبر ( و همچنین چــوب هایی 
که در فضاهای مرطوب مثل حمام و آشپزخانه استفاده می شود، کاربرد دارد.

در طی یک هفته پس از استفاده این محصول، پوشش نهایی ) رنگ مورد نظر ( باید 
بر روی سطح اعمال شود.

میزان استفاده : 160 - 120 میلی لیتر بر مترمربع

مناسب جهت پوشش نهایی چوب های حاره ای و چوب های حرارت دیده.
محصول  این  روی  بر  نهایی  پوشش  جهت  را   Premium Hardwax - Oil ما 

پیشنهاد می کنیم .

9000
Satin matt
Colourless

3001
Satin matt
Colourless
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بدون مواد سمی آلی

نفوذپذیری مناسب

1 لیتر = 8 مترمربع پوشش

مخصوص چوب های حاره ای

1 لیتر = 17 مترمربع پوشش ) یک دست (

3008
Black
Transparent



پوشش محافظ چوب در فضای داخلی
ترمیم آسان بدون سمباده زدن

قابلیت رنگ آمیزی مجدد

Color Wax Classic

خصوصیت تنظیم رطوبت و تنفس آسان این محصول، عمر مفید چوب را افزایش می دهد. 

DIN EN 53160

تنظیم رطوبت مورد نیاز چوب

1 لیتر = 21 مترمربع پوشش ) دو دست (

رنگ های سفید و مشکی مات ، 1 لیتر = 12 مترمربع پوشش ) دو دست (

3009
White
Transparent

3385
Rosewood
Transparent

3010
Colourless
Transparent

3017
Silver Gray
Transparent

3023
Beech
Transparent

3032
Chery
Opaque Ultra

4019
Black
Opaque

4009
White
Opaque

3028
Teak
Transparent

3081
Walnut
Transparent

12

3013
Birch
Transparent

3038
Mahogany
Transparent

3018
Pear
Transparent

3021
Pear
Transparent

3058
Oak
Transparent

3022
Chestnut
Transparent

3090
Ebony
Transparent
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UV Protective Wood Finish Interior

Clear Wax - Colourless

Furniture Oil - Colourless

این پـوشش همراه با محافظ اشعــه UV از زرد شــدن چــوب های فضــای داخلی 
جلوگیری کرده و همچنین برای فضاهای مرطوب بسیار مناسب می باشد.

فقط بر روی چوب هایی که دارای همین نوع پوشش و یا SAICOS Bel Air هستند ، 
قابل استفاده است.

واکس مخصوص چوب با نفوذ بسیار عمیق و در عین حال بسیار سبک جهت محافظت 
از سطوحی با منافذ باز .

بـرای مبلمان و چــوب در اتاق های مرطـوب تولیــد شده است . فقط روی چوب هایی 
که با Color Wax Classic پوشش داده شده اند اعمال شود .

این روغن ها عمیقاً داخل چوب نفوذ کرده و به حالت االستیک آن را نگه می دارد . 
واکس ها از سطح محافظت کرده و دوام باالی چوب را تضمین می کند .

جلوگیری از زرد شدن

تنظیم رطوبتمورد نیاز چوب

حفاظت از چوب در برابر نفوذ آب

1 لیتر = 9 مترمربع پوشش ) دو دست (

1 لیتر = 17 مترمربع پوشش ) یک دست (

0/3 لیتر = 7 مترمربع پوشش ) یک دست (

7704
White
Transparent

7701
Colourless

3002
Colourless

3311
Colourless



پوشش چوب در فضای خارجی
جلوگیری از بسته شدن منافذ چوب

تنوع در رنگ

UV Protective Wood Finish Exterior

مدت بلنـد  محافظ   ، آلودگی  همچنین  و  آب  نفوذ  برابر  در  چوب  از   محافظت 
در بـرابـر اشعـه ی UV و تغییر رنگ چوب.

حفاظت در برابر تغییر رنگ و زرد شدن چوب

1 لیتر = تقریباً 13 مترمربع پوشش ) دو دست (
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1101
Colourless

1171
Gray
Transparent

1111
Pine
Transparent

1181
Walnut
Transparent

1138
Mahogany
Transparent
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Wood Stain

House & Garden Colour

با مقـاومت بسیـار باال با پایــه روغن هـای طبیعـی   محافظ نیمــه شفاف چــوب 
. UV در برابر اشعه

که  باال  بسیار  دوام  با  طبیعـی،  روغن های  پایــه   با  چوب  مخصوص  مات  پـوشش 
محافظی دائمی برای چوب خواهد بود .

 با این که سطح چــوب را پوشش مات میدهــد ولی ساختــار و رگــه های چـــوب
همچنان نمـایـان باقی می ماند . 

ضد انسداد منافذ چوب 

ضد انسداد منافذ چوب 

عدم چسبندگی سطحی

عدم چسبندگی سطحی ، مناسب جهت بازشو ها 

1 لیتر = 13 مترمربع پوشش ) دو دست (

1 لیتر = 17 مترمربع پوشش ) دو دست (

0001
Colourless
Transparent

2001
White
Opaque

0018
Sand
Transparent

2301
Swedish Red
Opaque

0060
Fir Green
Transparent

2510
King`s Blue
Opaque

0082
Teak
Transparent

0092
Anthracite
Transparent

2669
English Green
Opaque

2800
Sand Beige
Opaque

0009
White
Transparent

2100
Ivory
Opaque

0030
Swedish Red
Transparent

2310
Bordeaux Red
Opaque

0070
Pearl
Transparent

2520
Azure
Opaque

0086
Oak
Transparent

2700
Agate Grey
Opaque

2801
Hazel
Opaque

0010
Spruce
Transparent

2101
Sahara Yellow
Opaque

0031
Larch
Transparent

2320
Orient Red
Opaque

0071
Rock Grey
Transparent

2600
Reed Green
Opaque

0089
Rosewood
Transparent

2701
Rock Grey
Opaque

2810
Earth Brown
Opaque

0011
Pine
Transparent

2110
Pine Yellow
Opaque

0038
Mahogany
Transparent

2500
Dove Blue
Opaque

0081
Walnut
Transparent

2610
Fir Green
Opaque

0091
Ebony
Transparent

2710
Granite Grey
Opaque

2900
Graphite
Opaque
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Premium
Hardwax - Oil

Oil Ground Coat

Ecoline
Hardwax - Oil

Extra Thin
Ground Oil

Wood
Impregnation

Ecoline
Oil Ground Coat

Color Wax
Classic

Ecoline Future
Crack - Filler

Furniture Oil

Ecoline Future
2K Sport

Clear Wax

Ecoline
MultiTop plus

Ecoline Future
Universal

Ground Coat

UV Protective
Wood Finish

Interior

پوشش های کف

پوشش های کف

اطالعات در این جدول بستگی به پوشش 
اولیــه سطح دارد. حـداقل دفعات اعمـال 
 رنگ برای محصوالت با پایه روغن طبیعی

2 دسـت و بــرای الک 3 دسـت اســت . 

پوشش  به  بستگی  جدول  این  اطالعات 
اولیــه سطح دارد. حـداقل مـراتب اعمـال 
 رنگ برای محصوالت با پایه روغن طبیعی

2 دسـت و بــرای الک 3 دسـت اســت . 

2 - 1دفعات اعمال رنگ

1

14مترمربع )   دو دست    (

65 مترمربع )   یک دست    (

3 تا 5 ساعت

8 ساعت

3 تا 5 ساعت3 تا 4 ساعت

4 تا 8 ساعت18 ساعت

3 تا 5 ساعت

8 ساعت

3 تا 5 ساعت 8 ساعت

3 تا 4 ساعت8 ساعت

10مترمربع )   یک دست    (

5 تا 8 مترمربع
 )   یک دست    (

35 مترمربع )   دو دست    (

17 مترمربع )   یک دست    (

65 مترمربع )   یک دست    (

13 مترمربع )   یک دست    (

10 مترمربع )   یک دست    (

9 مترمربع )   دو دست    (

10 مترمربع )   یک دست    (

11 مترمربع )   دو دست    (

13 مترمربع

1 - 2

1

1 - 2 - 3

1 - 2

1 - 2 - 3

1 - 2 - 31 - 2

1

1

1

1 - 2

کفپوش  وکف پله 
دیوار و سقف حتی در محیط های مرطوب

مبلمان ، رویه میز ، ترمیم مبلمان قدیمی و سایر سطوح

 مبلمان فضای بیرونی، تجهیزات بازی

اسباب بازی ها و تجهیزات ورزشی

پوشش چوبی کف در فضای خارجی

زمان خشک شدن 

نما ، لوور و نرده

وسیله اعمال با قلمو و غلتک

حصارهای چوبی و پرگوال

پوشش )تقریبا 1 لیتر(

































































































زمان خشک شدن 

وسیله اعمال با قلمو و غلتک

پوشش )تقریبا 1 لیتر(

دفعات اعمال رنگ

کفپوش  وکف پله 
دیوار و سقف حتی در محیط های مرطوب

مبلمان ، رویه میز ، ترمیم مبلمان قدیمی و سایر سطوح

 مبلمان فضای بیرونی، تجهیزات بازی

اسباب بازی ها و تجهیزات ورزشی

پوشش چوبی کف در فضای خارجی

نما ، لوور و نرده

حصارهای چوبی و پرگوال
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House & Garden
ColourClear Oil FinishSpecial Wood Oil Wood Stain

UV Protective
Wood Finish

Exterior

Wood
Impregnation

9003

Wood
Impregnation
9005 Aqua

پوشش های فضا بیرونی

پوشش  به  بستگی  جدول  این  اطالعات 
اولیــه سطح دارد. حـداقل دفعات اعمـال 
 رنگ برای محصوالت با پایه روغن طبیعی

2 دسـت و بــرای الک 3 دسـت اســت . 

1 - 2

14 مترمربع )   دو دست    (17 مترمربع )   دو دست    (17 مترمربع )   دو دست    (13مترمربع )   دو دست    (13مترمربع )   دو دست    (

1 - 2111 - 2 1 - 21 - 2









 
 




























Effect Wood
Stain

Greying Wood
Stain

Bel Air Special
Wood Colour

End - Grain
Sealing WaxPrimer White

پوشش های فضا بیرونی

اطالعات در این جدول بستگی به پوشش 
اولیــه سطح دارد. حـداقل دفعات اعمـال 
 رنگ برای محصوالت با پایه روغن طبیعی

2 دسـت و بــرای الک 3 دسـت اســت . 

1

3 تا 4 ساعت3 تا 4 ساعت3 تا 5 ساعت3 تا 5 ساعت3 تا 4 ساعت

10 مترمربع )   یک دست    (5 مترمربع )   دو دست    (12 مترمربع )   یک دست    (9 مترمربع )   دو دست    (

11 1 - 21 - 2



























وسیله اعمال با قلمو و غلتک

پوشش )تقریبا 1 لیتر(

8 ساعت18 ساعت5 تا 8 ساعت10 ساعت6 تا 8 ساعت 18 ساعت3 تا 6 ساعت زمان خشک شدن زمان خشک شدن 

زمان خشک شدن 

وسیله اعمال با قلمو و غلتک

پوشش )تقریبا 1 لیتر(

5 تا 6 مترمربع
 )   یک دست    (

6 تا 12 مترمربع
 )   یک دست    (

دفعات اعمال رنگ

کفپوش  وکف پله 
دیوار و سقف حتی در محیط های مرطوب

مبلمان ، رویه میز ، ترمیم مبلمان قدیمی و سایر سطوح

 مبلمان فضای بیرونی، تجهیزات بازی

اسباب بازی ها و تجهیزات ورزشی

پوشش چوبی کف در فضای خارجی

نما ، لوور و نرده

حصارهای چوبی و پرگوال

دفعات اعمال رنگ

کفپوش  وکف پله 
دیوار و سقف حتی در محیط های مرطوب

مبلمان ، رویه میز ، ترمیم مبلمان قدیمی و سایر سطوح

 مبلمان فضای بیرونی، تجهیزات بازی

اسباب بازی ها و تجهیزات ورزشی

پوشش چوبی کف در فضای خارجی

نما ، لوور و نرده

حصارهای چوبی و پرگوال
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Wax Care

Ecoline
Wax Care

Refresher

Ecoline
Wash Care

Ecoline
Magic Cleanser

Magic Cleanser

Ecoline
Refresher

Cleaner for WPC

Ecoline Floor
Clean & Care Set

Wood Brightener

Ecoline
Floor Care Set

Green - Ex Wash Care

Ecoline
Floor Oil for initial

maintenance

محصوالت نظافت و محافظت از چوب

بدون مشتقات حالل / ماده حالل بسیار کم

5 تا 25 مترمریع50 تا 150 مترمربع1000مترمربع100مترمربع هر یک واحد در
10 واحد آب حل شود

هر یک واحد در
10 واحد آب حل شود

هر یک واحد در
10 واحد آب حل شود

کفپوش های چوبی و کرکی
رویه میز

مبلمان

نما ، لوور و نرده

دیوار سقف چوبی

حصار چوبی و پرگوال

مبلمان فضای بیرونی و تجهیزات بازی

پوشش چوبی کف در فضای خارجی

اسباب بازی

PVC لمینیت و

پوشش )تقریباً 1 لیتر(
































 
 











































WPC

solvent - free

free
solvent - free

free
solvent - free

free
solvent - free

free
solvent - free

free
solvent - free

free
solvent - free

<5%

محصوالت نظافت و محافظت از چوب

کفپوش های چوبی و کرکی
رویه میز

مبلمان

دیوار سقف چوبی

اسباب بازی

PVC لمینیت و

35 مترمربع200 مترمربعپوشش )تقریباً 1 لیتر( -100 مترمربع هر یک واحد در
10 واحد آب حل شود

هر یک واحد در
-10 واحد آب حل شود
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Clear Oil Finish - biocide - free & colourless

Wood Impregnation 9003

Wood Impregnation 9005 Aqua

 پـوشش های روغنـی بـی رنگ بــر پایــه ی روغـن های طبیعـی با خصــوصیت مقاومت
عالی در برابر نفوذ آب و آلودگی .

آبــی   لکــه های  بـرابـر  در  و محافظـت چـوب  اشبـاع  بـی رنگ جهـت   محـافظ 
پوسیــده شدن ، کپک و هجــوم حشــرات.

برای تمام محصوالت پایه حالل از قبیل House & Garden Color قابل استفاده 
می باشد .

آبــی   لکــه های  بـرابـر  در  و محافظـت چـوب  اشبـاع  بـی رنگ جهـت   محـافظ 
پوسیــده شدن ، کپک و هجــوم حشــرات.

برای تمام محصوالت پایه آب از قبیل Saicos Bel Air قابل استفاده می باشد .

مراقبت آسان

1 لیتر = 6-5 مترمربع پوشش ) یک دست (

1 لیتر = 12/5-6 مترمربع پوشش ) یک دست (

1 لیتر = 17 مترمربع پوشش ) یک دست (
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Special Wood Oil

End - Grain Sealing Wax - Colourless

محافظ مناسب برای پوشش کف های چوبی و مبلمان فضای بیرونی . 

 از لبـه ها و سطح های بـرش خـورده چوب در بـرابر تـرک خوردگی و رطـوبت زدگی محافظت می کنـد

و مقـاومت باالیی در برابر آب دارد. فاقد محصوالت معطر، روغن های بذر کتان و هیدروکربن های 

مرکبات می باشد .

جلوگیری از بسته شدن منافذ چوب

بسیار مقاوم در برابر آب

1 لیتر = 14 مترمربع پوشش ) دو دست (

0110
Special - Oil
Colourless

0118
Teak - Oil
Transparent

0112
Larch - Oil
Transparent

0122
White
Transparent

0113
Bangkirari - Oil
Transparent

0123
Grey
Transparent

0116
Pine - Oil for pressure
Impregnated Woos

0180
Black
Transparent
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Green - Ex - Concentrate

Wood Brightemer - Concentrate

مناسب برای چوب های فرآوری شده و خام . پس از اعمال به صورت خودکار سطح 
را تمیز و از هجوم حشرات محافظت می کند.

با آب رقیق می شود .

بدون نیاز به سمباده زدن رنگ های پوسته شده را از سطح چوب محو می کند . 
با آب رقیق می شود .



22

Bel Air Special Wood Colour

Primer White

مقاومت باال در برابر هوازدگی و خراشیدگی .
پوششی مناسب برای چوب های فضای خارجی و داخلی .

 پـــرایمری منـاســب بـــرای محــافظت از چـــوب هایی کــه پــوشش نهــایی آنها 
به رنگ روشن می باشـد مخصـوصاً با رنگ سفید. 

بدون مشتقات حالل

تنظیم رطوبت مورد نیاز چوب

1 لیتر = 12 مترمربع پوشش ) یک دست (

1 لیتر = تقریباً 8.5 مترمربع پوشش ) دو دست (

7200
White
Opaque

7230
Swedish Red
Opaque

7255
Azure
Opaque

7273
Iron Grey
Opaque

7292
Pine
Opaque

7221
Ivory
Opaque

7235
Ruby Red
Opaque

7260
Fir Green
Opaque

7293
Red Cedar
Opaque

7280
Greyish Brown
Opaque

7223
Orange Yellow
Opaque

7251
Dove Blue
Opaque

7261
Reed Green
Opaque

7294
Mahogany
Opaque

7281
Earth Brown
Opaque

7224
Canola Yellow
Opaque

7253
Saphire Blue
Opaque

7271
Agate Grey
Opaque

7298
Walnut
Opaque
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Effect Wood Stain

Effect Wood Stain - Colourless

Greying Wood Stain

پوشش مخصوص برای نما های ساختمان.
پوششی شفاف و نیمه شفاف با طیف رنگ های متالیک.

بـراق کننده ای بیرنگ که بـرای درخشان تـر کردن رنگدانه ها بکار می رود.
همچنین می توان بـر روی تمامی پوشش های مات مورد استفاده قرارگیرد.

باعث  می شود تا تغییر رنگ طبیعی چوب به رنگ خاکستری به صورت یکنواخت 
انجام شود. یک دست اعمال آن کافی است .

مناسب برای چوب هاب براش شده

تنظیم رطوبت مورد نیاز چوب

طیف رنگ های متالیک

1 لیتر = 10 مترمربع پوشش ) یک دست (

1 لیتر = 0.5 مترمربع پوشش ) دو دست (

7696
Effect Silver
Transparent

1199
Effect Pearl
Colourless

7620
Graphite Grey

7630
Stone Grey

7697
Effect Titanium
Transparent

7698
Effect Gold
Transparent



تمیز کردن آسان
مراقبت برای داشتن چوب های زیبا

Maintenance Set

دسته ی تلسکوپی با 3 عدد دستمال پاک کننده مخصوص . 
خشک های  مکان  بـرای  و  است  شــده  طراحی  نظافت  وسیلـه ی  عنـوان   بــه 

و یا مرطوب مناسب می باشد.

24
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فرچه مخصوص رنگ چوب های کفدسته ی تلسکوپی با دکمه اتصال

کاردک تمام استیل

غلطک مخصوص رنگ های پایه آب و پایه روغن
250 میلیمتری

دسته مخصوص غلطک

سینی رنگ

فرچه های تخت مخصوص رنگ های پایه آب و پایه روغن

دسته تلسکوپی با لوله آلمینیومی و دستگیره ارگونومیک .

سینس رنگ موجود در سایز کوچک جهت رنگ آمیزی با فرچه و در 
سایز بزرگ جهت رنگ آمیزی با غلطک استفاده می شوند .

موجود در سایزهای زیر :
2 . 50 میلیمتر 1 . 30 میلیمتر  

4 . 100 میلیمتر 3 . 60 میلیمتر  
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Wax Care - for oiled surfaces

Brush Cleaner - benzene - free

Wash Care - concentrate - for all surfaces

مراقبت ساده و طراوت بخشیدن به چوب از خصوصیات این محصول است که برای 
سطح کلیه چوب های روغن خورده در فضاهای داخلی قابل استفاده است.

پایه آب و روغن استفاده برای رنگ های  قلمو هایی که  برای تمیز کردن   محلولی 
شده اند .

حتی برای تمیزکردن رزین نیز می توان از آن استفاده کرد .

مناسب برای تمیز کردن کف های چوبی و کرکی. 
قابل استفاده برای تمام کف های قابل شستشو.)پی وی سی ،سرامیک و کاشی و ...(.  

برای نظافت کفپوش های لمینیت ،استفاده از این محصول توصیه می شود .

DIN EN 53160 طبق استاندارد

با احتیاط استفاده شود

مناسب برای استفاده در دستگاه های شوینده کف 

محافظ و احیاکننده چوب

1 لیتر جهت نظافت 1000 مترمربع پوشش

8109
Ebony
Transparent

8111
White
Transparent

8100
Colourless

8110
Brown
Transparent
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Refresher - for lacquered surfaces

Polishing Pads ( 2 pieces )

Magic Cleanser - concentrate

Magic Cleanser - Spray

Cleaner for wood - plastic Decking ( WPC ) - concentrate

این محصول بدون مشتقات حالل می باشد و برای مراقبت و احیا کردن سطحهای 
چوبی الک خورده مناسب می باشد.

جهت مصرف ، هر یک واحد از این محلول را در 10 واحد آب حل کنید .

قبل از ساب زدن و ترمیم سطح های فرسوده این محصول را امتحان کنید . 
مناسب برای تمیز کردن سریع تمام سطح های چوبی و سطوحی مثل پی وی سی 

کاشی و سایر .
جهت مصرف ، هر یک واحد از این محلول را در 10 واحد آب حل کنید .

به صورت اسپری ، محلول آماده جهت مصرف نیز موجود می باشد .

این مواد جهت تمیز کردن کف های wpc استفاده می شود .
. کنید  حل  آب  واحد   10 در  را  محلول  این  از  واحد  یک  هر   ، مصرف   جهت 

ضد باکتری

به دو شکل مایع و اسپری موجود می باشد
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Ecoline Wax Care - for oiled surfaces

Ecoline Wax Care - concentrate

Ecoline Wax Care Spray ( ready for use )

Ecoline Magic Cleanser - for all surfaces

Ecoline Magic Cleanser Spray

Ecoline Magic Cleanser - concentrate

مراقبت ساده و طراوات بخشیدن به چوب از خصوصیات این محصول است که برای 
سطح کلیه چوب های روغن خورده در فضاهای داخلی قابل استفاده است .

آماده برای استفاده .

. کنید  امتحان  را  محصول  این  فرسوده  های  سطح  ترمیم  و  زدن  ساب  از   قبل 
مناسب برای تمیز کردن سریع تمام سطح های چوبی و سطوحی مثل پی وی سی 

کاشی و سایر .
. کنید  حل  آب  واحد   10 در  را  محلول  این  از  واحد  یک  هر   ، مصرف   جهت 

بدون مشتقات حالل

بدون مشتقات حالل

به دو شکل مایع و اسپری موجود می باشد

به دو شکل مایع و اسپری موجود می باشد

8119 Eco
Colourless

8129 Eco
Colourless

8109 Eco
Ebony
Transparent

8132 Eco
Ebony
Transparent

8110 Eco
Brown
Transparent

8133 Eco
Brown
Transparent

8111 Eco
White
Transparent

8134 Eco
White
Transparent

به صورت اسپری ، محلول آماده جهت مصرف نیز موجود می باشد .
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Ecoline Wash Care - concentrate - for all surfaces

Ecoline Refresher - for lacquered surfaces

مناسب برای تمیز کردن کف های چوبی و کرکی . 
قابل استفاده برای تمام کف های قابل شستشو.)پی وی سی ،سرامیک و کاشی و ...(.  

برای نظافت کفپوش های لمینت ،استفاده از این محصول توصیه می شود.
هر یک لیتر از این محلول را می توان تقریباً برای 1000 مترمربع استفاده کرد .

. خورده  الک  چوبی  های  سطح  ی  همه  احیا  و  مراقبت  برای  حالل  غیر   مایع 
جهت مصرف هر یک واحد از این محلول را در 10 واحد آب حل کنید .

بدون مشتقات حالل

بدون مشتقات حالل

ضد باکتری

DIN EN 53160 طبق استاندارد
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Ecoline Floor Oil for initial maintenance - colourless
for naturally -oiled surfaces

محافظ اصلی برای کف های پوشش داده شده با روغن های طبیعی.
هر یک لیتر از این محصول تقریباً برای 35 مترمربع استفاده شود .

میزان ماده حالل استفاده شده کمتر از 5 %
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