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Supi (Szauna Ápoló Olaj)

Típus Szaunában használható ápoló olaj, mely meggátolja a piszok
lerakódását valamint a fa vizesedését.

Alkalmazhatóság Szauna padok és szaunákban található egyéb tiszta, kezeletlen
felületek.

Felhasználási
javaslat

-

Műszaki adatok

Színskála Színtelen, a fa elszíneződését okozhatja.

Fényességi fokozat meghatározatlan

Fedőképesség 8-15 m2/l rétegenként.
A fedőképességet a kezelendő felület érdessége, porózussága, valamint a
felhasználás módja és körülményei is befolyásolják.

Kanna méretek 250 ml és 1 l

Felvitel módja Felhordható ecsettel vagy tiszta ruhával.

Száradási idő 23°C és
50% relatív
páratartalom esetén

Az olaj beszivárog a fa belsejébe. A felszívódás sebessége függ az fa
porózusságától. A felesleges olajat töröljük le tiszta ruhával.

Szárazanyag tartalom kb. 100%

Sűrűség 0.8 kg/l, ISO 2811.

Tárolás Fagytól védendő.
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FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények Minden festendő felület legyen száraz, a levegő hőmérséklete legalább +5ºC
legyen és a levegő relatív páratartalma pedig legyen 80% alatt.

Előkészítés A festendő felületet csiszolja le, amennyiben szükséges, mossa jól le, majd
hagyja megszáradni.

Kezelés Ecsettel vigye fel az olajat a felületre, hagyja az olajat beszivárogni a fa
belsejébe. Nagy nedvszívóképességű felületeken ismételje meg az eljárást.
Melegítse be a szaunát majd tiszta ruhával törölje le a felületekről a
kicsapódo, felesleges olajat.

Szerszámok tisztítása Használat után a szerszámokat tisztítsa azonnal tiszta vízzel vagy Tikkurila
Pensselipesu-val

határérték (cat A/f) 130g/l(2010)

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS
BIZTONSÁGI
BESOROLÁS

A termék összetétele nem indokolja a figyelmeztető jelzést. A használat során
megkövetelt a gondos eljárás. A termékrõl biztonságtechnikai adatlap kapható.

KÖRNYEZETVÉDELEM
ÉS HULLADÉK
KEZELÉS

A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékok lerakóhelyére kell
szállítani. Az üres, száraz dobozok újra feldolgozhatók, vagy
ennek hiányában hagyományos szemétlerakó helyre szállíthatók.

SZÁLLÍTÁS VAK/ADR -

-

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a
termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja,
amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi
követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon
történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.
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