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Valintaopas



SAUNA

Valitse oikeat 
tuotteet kodin 
pinnoille

K AUNIISTI K ÄSITELT Y SAUNA 
KRUUNAA KOTISI .

Tästä sisämaalarin valintaoppaasta 
löydät Tikkurilan asiantuntijoiden ideoita 
ja tuotesuositukset saunan käsittelyyn.

Tutustu myös Tikkurilan muihin 
valintaoppaisiin. Niiden avulla löydät 

oikeat tuotteet kaikkien kodin sisä- ja 
ulkopintojen käsittelyyn. 

Tartu rohkeasti telaan ja siveltimeen ja 
kaunista kotisi Tikkurilan huippulaatuisil-
la tuotteilla. Ne kestävät aikaa ja elämää.

Valintaoppaan sisältö:

4 · VAIHTOEHDOT SAUNAN PINTAKÄSITTELYYN

6 · SAUNAN SUOJAAMINEN

6 · LAUTEIDEN SUOJAAMINEN

6 · LATTIAN ÖLJYÄMINEN

8 · SAUNAN JA LAUTEIDEN VAHAAMINEN

8 · SAUNAN HELMIÄISKUULLOTUS

10· VÄRIN VALINNAN ABC

11 · IDEAT 
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Mikä 
tuote käy 
mihinkin?
SAUNOIHIN HALUTAAN LUODA ERILAISIA 
TUNNELMIA SISUSTAMALLA. 

Materiaalivalintoihin ja valaistukseen panostetaan. Perinteinen 
vaalea puu ei ole enää ainoa vaihtoehto, vaan erilaisia puulajeja 
ja värejä uskalletaan kokeilla. 

Saunan pintakäsittelyllä saadaan paitsi haluttua tunnelmaa, 
niin se pidentää myös saunan käyttöikää. Saunan puupinnat 
kannattaa pintakäsitellä, jotta ne säilyvät puhtaina ja hyvän-
näköisinä mahdollisimman pitkään.

Valmistelu Esikäsittely Pintakäsittely
 Suojapaperia tai sanomalehtiä
 Maalarinteippiä

 Kohteeseen sopiva pesuaine
 Puhdistusliina (nukkaamaton)
 Pölyharja tai imuri

 Kohteeseen sopiva tuote
 Sieni / Sivellin /Vaahtomuovisivellin
 Sekoitustikku

Saunan 
suojaaminen
Lue lisää sivulta 6

Lauteiden 
suojaaminen
Lue lisää sivulta 6

Lattian 
öljyäminen
Lue lisää sivulta 6

Saunan ja lauteiden 
vahaaminen
Lue lisää sivulta 8

Saunan 
helmiäiskuullotus
Lue lisää sivulta 8
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Saunan suojaaminen

KUULTAVAT SISÄVÄRIT 
- VÄRIKARTTA JA 
SAUNAN VÄRIMALLIT 
MYYMÄLÄSSÄ

KUULTAVAT SISÄVÄRIT 
- VÄRIKARTTA JA 
SAUNAN VÄRIMALLIT 
MYYMÄLÄSSÄ

LUONNONMUKAISUUTTA  
JA VAALEUTTA ARVOSTA-
VALLE LAUTEIDEN PARAS 
SUOJA ON VÄRITÖN SUPI 
LAUDESUOJA. 

Pintakäsittely suojaa puuta kosteudelta 
ja likaantumiselta. Löylyhuoneessa on 
tärkeää käyttää tuotteita, jotka imeytyvät 
hyvin puuhun. Pintaan ei saa muodostua 
paksua ”lakkakalvoa”, joka lämme-

tessään voisi tuntua kuumalta tai jopa 
tahmealta. Supi-perheestä löytyy sopiva 
tuote seinien, lauteiden ja lattiaritilöiden 
suojaamiseen.

SUPI SAUNASUOJA
Sävytettävä saunan ja pesutilojen puuseinien ja -kattojen suoja-aine. 
Sisältää käsiteltyä pintaa suojaavaa homeenestoainetta. Muodostaa 
ohuen vettä ja likaa hylkivän suojapinnan säilyttäen puun luonnollisen 
kauneuden. Kuivuu nopeasti. Laaja värivalikoima. 

SUPI LAUDESUOJA
Kosteudelta ja likaantumiselta tehokkaasti suojaava luonnollinen 
parafiiniöljy lauteiden käsittelyyn. Väritön parafiiniöljy imeytyy puuhun 
jättäen luonnollisen pehmeän pinnan. Syventää puun omaa väriä. 
Sopii sekä uusille että aiemmin öljytyille lauteille.

SUPI LATTIAÖLJY
Helppokäyttöinen emulsio suojaa tehokkaasti kosteiden tilojen puulat-
tioita ja lattiaritilöitä kosteudelta ja lialta. Puupinnan halkeilu vähenee 
ja saat lisää ikää puulle. Kasviöljypohjainen Supi Lattiaöljy sisältää 
pintaa suojaavaa homeenestoainetta. Sopii myös lämpökäsitellylle 
puulle ja kovapuulle. Laaja värivalikoima.

Saunan lauteiden suojaaminen:

Suojakäsitelty saunapaneeli:

Saunan puulattian tai ritilän öljyäminen:
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Muista myös pesu Supi Saunapesulla
Tehokas saunatilojen yleispuhdistusaine. Poistaa tehokkaasti 
kalkkisaostumia laattapinnoilta ja vaalentaa puuta ilman klooria. 
Soveltuu saunan ja kosteiden tilojen puu-, metalli- ja kaakelipintojen 
puhdistukseen. 



Saunan vahaus ja 
helmiäiskuullotus

KUULTAVAT SISÄVÄRIT 
- VÄRIKARTTA JA 
SAUNAN VÄRIMALLIT 
MYYMÄLÄSSÄ

TUMMAT SÄVYT TUOVAT 
SAUNAAN PEHMEYTTÄ 
JA TUNNELMAA.

Kun haluat saunaasi täyteläiset sävyt, 
valitse Supi Saunavaha joko sävytettynä 
tai upeina mustan, harmaan tai valkoisen 

valmisväreinä. Supi Arcticilla saat sau-
naasi kauniin hennosti helmenhohtoisen 
pinnan.

SUPI SAUNAVAHA
Monikäyttöinen luonnonvahaa sisältävä suoja-aine löylyhuoneen 
seiniin, kattoon, lauteisiin, oviin ja ikkunanpuitteisiin. Muodostaa 
luonnollisen likaa hylkivän pinnan. Petsimäisen ohuena se imeytyy 
hyvin puuhun ja antaa sille luonnollisen kauniin, silkinhimmeän 
suojapinnan likaa ja vettä vastaan.  Valmisvärit musta, valkoinen ja 
harmaa, lisää värejä sävyttämällä.

SUPI ARCTIC
Sävytettävä, helmiäishohtoinen saunan ja pesutilojen puuseinien 
ja -kattojen suoja-aine. Valittavanasi on 11 kaunista, luonnollista 
väriä. Tuote muodostaa  likaa ja vettä hylkivän, ylellisen ja hennosti 
kimaltelevan pinnan. Sisältää homeenestoainetta, joka suojaa 
käsiteltyä pintaa.

Helmiäiskäsitelty saunapaneeli:

Vahattu saunapaneeli tai -laude:

ARCTIC-VÄRIKARTTA 
JA VÄRIMALLIT 
MYYMÄLÄSSÄ 
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Muista myös pesu Supi Saunapesulla
Tehokas saunatilojen yleispuhdistusaine. Poistaa tehokkaasti 
kalkkisaostumia laattapinnoilta ja vaalentaa puuta ilman klooria. 
Soveltuu saunan ja kosteiden tilojen puu-, metalli- ja kaakelipintojen 
puhdistukseen. 



1. Tummuneelle puulle kannattaa 
valita käsiteltävää puuta tummempia 
värejä, näin lopputuloksesta tulee siisti ja 
tasainen.  Supi Saunavaha, sävy 3444. 

Kuva: Sanna Laurila - Domargård blogi

2. Musta sopii hyvin yhteen myös 
muiden sävyjen kanssa. Kokeile 
mustien seinien ja vaaleiden lauteiden 
yhdistelmää ja toisinpäin.

SAAT SAUNAASI AIVAN ERILAISEN 
TUNNELMAN RIIPPUEN SIITÄ MILLAISEN  
VÄRIT YKSEN SINNE VALITSEE. 

Vaihtoehtoja on runsaasti aina raikkaan valkoisesta 
tummiin ja syviin sävyihin. Tikkurilalla on laaja ja 
laadukas valikoima erilaisia tuotteita ja palveluita, 
jotka auttavat sinua löytämään oikean värin oikeaan 
paikkaan. Valitessasi väriä sinua auttavat Tikkurilan 
laadukkaat värimateriaalit myymälälöissä.

Värin 
valinnan 
ABC

Ideoita ja vinkkejä 
oman saunan 
käsittelemiseen

Kuultavat sisävärit
Kuultavilla väreillä säilytät puun luonnollisen syykuvion näkyvissä. 
Voit korostaa puun luontaista väriä, vaalentaa sitä tai luoda muuhun 
sisustukseen sopivia väripintoja.

MYYMÄLÄSSÄ: Kuultavat sisävärit -värikartta ja värimallit

Saunapintojen värimallit
6 kaunista erityisesti saunaan sopivaa väriä siveltynä puulle.

MYYMÄLÄSSÄ: Saunan värimallit

Supi Saunavahan valmisvärit
Upean täyteläiset valmisvärit: musta, valkoinen ja 
harmaa*.

*Lisää värejä sävyttämällä.

VÄRIT OVAT VIITTEELLISIÄ.

1.

2.
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