
Termékleírás
21.10.2005

(Korábbi dátum -)

Supi Saunasuoja (Szauna Lakk)

Típus Beltéri, párás helyiségekben használható vízhígítású, akrilát lakk.

Alkalmazhatóság Különösen alkalmas falak és mennyezetek (szauna padok
kivételével) kezelésére, gőzös mosó- és öltöző helyiségekben.

Felhasználási
javaslat

Különösen alkalmas falak és mennyezetek (szauna padok
kivételével) kezelésére, gőzös mosó- és öltöző helyiségekben.

Műszaki adatok

Bázis festék EP

Színskála Tikkurila Beltéri Lakk Színkártya

Színkártyák Beltéri lakk színkártya

Fényességi fokozat félmatt

Építési anyag
kibocsátási osztálya

M1

Fedőképesség 8-12 m2/l.

Kanna méretek 0.9 l, 2.7 l és 9 l

Hígító Víz

Felvitel módja Ecsettel vagy szórással.

Kötési idő Porszáraz kb. ½ óra elteltével. A következő réteg 2-3 óra múlva vihető fel.
Használatba vehető kb. 2 nap után.

Szárazanyag tartalom Kb. 16%

Sűrűség 1.0 kg/l, ISO 2811.

Tárolás Fagytól védendő.

Termékkód 868_6404
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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 felületről távolítson el mindenféle port, szennyeződést. Az érdes
felületeket kezelés előtt csiszolja át. Távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port.

Szauna védelem Használat előtt alaposan keverje fel a Supi Szauna Lakkot, majd néha
használat közben is. Amennyiben szükséges hígítsa vízzel. Vigyen fel 1-2
réteg Szauna Lakkot a fa szálirányának megfelelően. Párás helyiségekben
csak egy réteget vigyen fel. Az ecsetnyomok átfedésének elkerülése
érdekében egy felületet egy munkafolyamatban fesse le.

Mielőtt elkezdi a felhordást, próbálja ki a színt egy kisebb területen. A Supi
Szauna Lakk áttetsző, ezért a végső színt befolyásolhatja a fa felület
anyaga.

Leghamarabb két évvel a kezelés után kell átfesteni a felületet. Mossa át a
felületet Supi Szauna Tisztítófolyadékkal. (1-2 dl Tisztítófolyadék 5 liter
vízhez) A vízkő eltávolításhoz használjon 10-15%-os oldatot. Erős vízkő
vagy rozsda szennyeződések eltávolításához használja a Tisztítófolyadékot
hígítás nélkül. Szauna padok fehérítéséhez keverjen össze megegyező
mennyiségű vizet és Tisztítófolyadékot (1:1), és hagyja a felületen hatni kb.
15 percig. A fehérített felületet alaposan öblítse le vízzel.

Szerszámok tisztítása Használat után azonnal tisztítsa 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 kérhetõ.

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.
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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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