TUOTESELOSTE 28.06.2022

TIKKURILA

SUPI SAUNASUOJA
SAUNASUOJA PANEELEILLE/SÄVYTETTÄVISSÄ

TYYPPI

Sävytettävä akrylaattisuoja-aine.

KÄYTTÖKOHTEET

Erityisesti saunan löyly-, pesu- ja pukuhuoneiden seinät ja katot.

SOVELTUVUUS

Kosteiden sisätilojen pintakäsittelyaine, joka muodostaa likaa ja vettä hylkivän pinnan. Sisältää
homeenestoainetta, joka suojaa käsiteltyä pintaa. Soveltuu puu-, puukuitulevy- ja betonipintojen
käsittelyyn. Ei sovellu lauteiden käsittelyyn.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän
ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä,
jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
yllä olevia tietoja.
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SUPI SAUNASUOJA
TEKNISET TIEDOT
Maalaustuoteryhmä 2012

161 Seinä- ja kattopintojen vesiohenteiset pölynsidonta-aineet, 513 Kiviainespintaisten
seinien, kattojen ja kalusteiden vesiohenteiset lakat RL 02, 961 Dispersiopohjaiset
saunasuojat RL 01…05.

Perusmaalit

EP perusmaali

Värit

Värikartat:
Kuultavat sisävärit värikartta, Ajaton kuultava.
Sävytettävissä Tikkurilan kuultaviin väreihin.

Kiilto

Puolihimmeä. 4/RT-luokitus.

Riittoisuus

8–12 m²/l.

Pakkaukset

0.9 l, 2.7 l, 9 l

Ohenne

Vesi.

Työtapa

Sively tai ruiskutus.

Kuivumisaika

Pölykuiva n. ½ tunnissa. Seuraava käsittely voidaan suorittaa 2–3 tunnin kuluttua.
Käyttöönottokuiva n. kahden vuorokauden kuluttua.

Tiheys (kg/l)

1,0 kg/l, ISO 2811.

Kuiva-ainepitoisuus,
tilavuus-%

16

VOC

(cat A/f) 130g/l(2010),
Supi Saunasuoja sisältää VOC max. 130 g/l.

Varastointi

Suojattava pakkaselta.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän
ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä,
jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
yllä olevia tietoja.
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SUPI SAUNASUOJA
KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Pinnan esikäsittely
Uudet, puhtaat puupinnat:
Puhdista puupinta liasta ja pölystä. Kostuta se kevyesti vesisumulla, anna kuivua ja hio nousseet puukuidut pois. Poista hiontapöly.
Vanhat ja likaantuneet tai esim. aiemmin Supi Saunasuojalla käsitellyt puupinnat:
Pese Tikkurilan Supi Saunapesulla käyttöohjeen mukaan, huuhtele huolellisesti ja anna kuivua. Hio tarvittaessa ja poista hiontapöly.

Käsittely
Sekoita Supi Saunasuoja huolellisesti, ajoittain myös käytön aikana.
Käsittele löylyhuoneen seinät kertaalleen sävytetyllä tai sävyttämättömällä Supi Saunasuojalla. Ohenna tarvittaessa vedellä.
Voit myös sivellä löylyhuoneen seinät kahteen kertaan 50 % vedellä ohennetulla sävytetyllä Supi Saunasuojalla. Näin siveltimenjäljet
jäävät mahdollisimman vähän näkyviin.
Käsittele pesu- ja pukuhuoneiden puupinnat kahteen kertaan Supi Saunasuojalla. Ohenna ensimmäisellä kerralla sävytettyä Supi
Saunasuojaa n. 20 % vedellä, kirkasta Supi Saunasuojaa vain tarvittaessa.
Kokeile sävytettyä Supi Saunasuojaa huomaamattomaan paikkaan varmistuaksesi oikeasta väristä. Väristä tulee ohennettuna
hieman vaaleampi ja kuultavampi kuin värikartassa. Puulajin ominaisuudet ja aiemmat käsittelyt vaikuttavat lopulliseen väriin.
Käsittele pienet pinnat yhtäjaksoisesti kokonaan ja suuret paneelipinnat 1–2 paneelia kerrallaan yhtenäisen värin aikaansaamiseksi.
Esilämmitä sauna ennen käyttöönottoa ja tuuleta se hyvin.

Työvälineiden puhdistus
Työvälineet pestään vedellä ja saippualla. Hieman kovettuneen tuotteen poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua. Työvälineet
pestään vedellä ja saippualla. Hieman kovettuneen tuotteen poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.

Hoito-ohjeet
Tarvittaessa aikaisintaan n. 1 kk:n kuluttua käsittelystä:
Puhdista pinta Tikkurilan Supi Saunapesulla (1–2 dl saunapesua 5 litraan vettä).

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään.Toimita nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.Vie tyhjät,
kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen.

Käyttöturvallisuus
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä. Sisältää 1,2bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT), 5-Kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro.
220-239-6] (3:1) seos (C(M)IT/MIT (3:1)) ja 2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni (OIT). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tämä
pintakäsittelyaine sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee kuivaa kalvoa. Sisältää OIT ja 3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaattia
(IPBC). Tämä tuote sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin aikana. Sisältää C(M)IT/MIT (3:1).

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän
ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä,
jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
yllä olevia tietoja.
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