
OPISOPIS Olej parafinowy zabezpieczający powierzchnie drewniane przed wilgocią i zabrudzeniami.

ZASTOSOWANIEZASTOSOWANIE Nowe lub uprzednio olejowane drewniane ławki w saunach.

WŁAŚCIWOŚCIWŁAŚCIWOŚCI
PRODUKTUPRODUKTU

Zalecany do nowych powierzchni drewnianych, np. ławki w saunach.
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Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z
naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie
możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie
bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do
zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.



DANE TECHNICZNEDANE TECHNICZNE

KolorystykaKolorystyka Bezbarwny, efekt końcowy uzależniony jest od koloru drewna.

WydajnośćWydajność 8-15 m²/l, w zależności od porowatości powierzchni.

OpakowaniaOpakowania 0.25 l, 1 l

Metody aplikacjiMetody aplikacji Pędzel lub czysta szmatka.

Czas schnięciaCzas schnięcia Powierzchnia jest gotowa do użycia, gdy olej zostanie wchłonięty w drewno. Czas
wchłaniania uzależniony jest od porowatości drewna.

Zawartość części stałychZawartość części stałych
objętościowo (%)objętościowo (%)

100

Warunki przechowywaniaWarunki przechowywania Chronić przez mrozem.

Atest higienicznyAtest higieniczny TAK

KARTA TECHNICZNA 17.05.2021

TIKKURILA SUPI SAUNA BENCH PROTECTION / SUPI
LAUDESUOJA

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z
naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie
możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie
bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do
zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.



INSTRUKCJA APLIKACJIINSTRUKCJA APLIKACJI

Warunki aplikacjiWarunki aplikacji
Powierzchnia drewna powinna być sucha, a temperatura powietrza powyżej +5°C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej
80%.

Przygotowanie powierzchniPrzygotowanie powierzchni
Zmyć zabrudzone powierzchnie ławek detergentem czyszczącym Tikkurila Supi Saunapesu zgodnie z instrukcją stosowania,
następnie zmyć wodą i pozostawić do wyschnięcia. W razie konieczności zeszlifować powierzchnię i odpylić.

AplikacjaAplikacja
Nakładać Tikkurila Supi Sauna Bench Protection (Supi Laudesuoja) za pomocą pędzla lub czystej szmatki. Pozostawić olej do
wchłonięcia. W przypadku bardzo porowatego drewna powtórzyć aplikację. Nagrzać saunę i zetrzeć nadmiar oleju czystą
szmatką.

Czyszczenie narzędziCzyszczenie narzędzi
Narzędzia czyścić wodą z mydłem. Narzędzia czyścić wodą. Narzędzia należy czyścić wodą lub wodą z mydłem.

Instrukcja utrzymaniaInstrukcja utrzymania
Najwcześniej po ok. miesiącu od aplikacji oleju:

Powierzchnię należy czyścić detergentem czyszczącym Tikkurila Supi Saunapesu (w stosunku 0,1-0,2 l detergentu na 5 l wody).
W przypadku czyszczenia zabrudzonej powierzchni nie zaleca się rozcieńczania produktu. Do wybielanych powierzchni użyć
Tikkurila Supi Saunapesu zmieszanego z wodą w stosunku 1:1, pozostawić na 15 min, a następnie dokładnie spłukać wodą. W
razie konieczności, nałożyć kolejną warstwę Tikkurila Supi Sauna Bench Protection.

OCHRONA ŚRODOWISKA ORAZ USUWANIE ODPADÓWOCHRONA ŚRODOWISKA ORAZ USUWANIE ODPADÓW
Pozostałości produktu należyprzekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie nazbieranie tego typu
odpadów. . Puste opakowania należy oddać do odzysku lub usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.
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