TUOTESELOSTE 17.11.2020

TIKKURILA

SUPI SAUNAVAHA
SAUNAN PUUPINNOILLE/SÄVYTETTÄVÄ

TYYPPI

Luonnonvahaa sisältävä suoja-aine sisäkäyttöön.

KÄYTTÖKOHTEET

Saunan lauteet sekä paneeliseinät ja -katot, ovet ja ikkunanpuitteet.

SOVELTUVUUS

Saunan puupintojen pintakäsittelyaine, joka imeytyy puuhun ja muodostaa luonnollisen likaa ja
vettä hylkivän pinnan.

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 SAUNAVAHA
TEKNISET TIEDOT
Maalaustuoteryhmä 2012

711 Seinä- ja kattopintojen vesiohenteiset vahat ja öljyt sisäkäyttöön RL 01...05 (RTluokitus)
961 Dispersiopohjaiset saunasuojat RL 01...05

Perusmaalit

EP perusmaali

Värit

Värikartat:
Kuultavat sisävärit värikartta.
Sävytettävissä Tikkurilan kuultaviin väreihin.
Valmisvärit Musta, Valkoinen ja Harmaa

Riittoisuus

10-13 m²/l, puulaadusta riippuen.

Pakkaukset

EP perusmaali: 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l
Valmissävy: 0.333 l, 1 l, 3 l

Ohenne

Vesi

Työtapa

Levitys vaahtomuovisiveltimellä, -sienellä tai keinokuitusiveltimellä.

Kuivumisaika (+23°C ilman Pölykuiva n. ½-1 tunnissa. Käyttöönottokuiva vuorokauden kuluttua.
suhteellinen kosteus RH
50%)
Tiheys (kg/l)

1,0 kg/l, ISO 2811.

Kuiva-ainepitoisuus,
tilavuus-%

24

VOC

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

Varastointi

Suojattava pakkaselta. Suojeltava jäätymiseltä.

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 SAUNAVAHA
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 Supi Saunapesulla käyttöohjeen mukaan, huuhtele huolellisesti ja anna kuivua. Hio ja poista hiontapöly. Jos vahan alle jää
aiempia käsittelyjä, lopputulos on kiiltävämpi kuin puupuhtaalla pinnalla.
Ei sovellu aiemmin öljytyille (esim. Supi Laudesuoja) puupinnoille, ellei öljy ole kulunut lähes kokonaan pois.
Suojaa lattiat hyvin ennen käsittelyä, sillä Saunavaha imeytyy helposti kaakelisaumoihin.

Käsittely
Sekoita Supi Saunavaha huolellisesti, ajoittain myös käytön aikana. Levitä yhteen kertaan puun syiden suuntaisesti vain sen verran
kuin puuhun imeytyy kertalevityksellä. Koska tuote on ohutta, helpoimmin sopivan määrän saa levitettyä käyttämällä
vaahtomuovisivellintä tai -sientä. Jos tuotetta laitetaan liikaa, pinta tuntuu liukkaalta.
Kokeile värillistä Saunavahaa huomaamattomaan paikkaan varmistuaksesi oikeasta väristä. Puulajin ominaisuudet vaikuttavat
lopulliseen väriin. Käsittele pienet pinnat yhtäjaksoisesti kokonaan ja suuret paneelipinnat 1-2 paneelia kerrallaan yhtenäisen värin
aikaansaamiseksi.
Esilämmitä sauna ennen käyttöönottoa ja tuuleta hyvin.
Lämpöpuiset puupinnat suositellaan käsiteltäviksi Supi Saunavahalla sävytettynä lämpöpuun väriseksi TVT 318R.

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

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

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Toimita nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen
mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen.

Käyttöturvallisuus
Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT) ja 5-Kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatsolin3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos (C(M)IT/MIT (3:1)). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tämä tuote sisältää biosidivalmistetta,
joka suojelee tuotetta varastoinnin aikana. Sisältää C(M)IT/MIT (3:1). Käytä suojakäsineitä.

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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