
Ett naturvaxskydd för träytor inomhus i fuktiga omgivningar.

• Framtagen för bastubänkar, panelklädda väggar och tak. Andra användningsområden
är dörrar och fönsterkarmar. Produkten är ett gott val för fuktiga inomhusområden

• Innehåller naturvax som absorberas av träet och bildar en fukt- och smutsbeständig
yta med en sidenmjuk känsla

• M1-klassat vax. M1-klassifiseringen för byggnadsmaterial med låga emissionsnivåer
har erhållits från den finska Byggnadsinformationsstiftelsen RTS

abt. 24%

abt. 25%

1.0 kg/l

Practical coverage depends on the application method, conditions and the shape and
roughness of the surface to be treated.

Drying and recoating times are related to the film thickness, temperature, the relative
humidity of the air and ventilation

Matt.

Akvi Color AT, Colours for Wood and Interior wood stain and lacquers colour cards.
Special shades for request.

Akvi Tone and Avatint tinting systems.

1(2)

Tikkurila Oyj | P.O. Box 53, Heidehofintie 2 | FI-01301 Vantaa Finland | Tel. +358 20 191 2000
www.tikkurila.com



Remove dust, loose particles and other impurities from the surface.Moisten lightly with
water spray, let dry and sand loose wood fiber off. Remove sanding dust.

The surface to be treated has to be clean and dry. The moisture content of wood has to
be below 20%. During application and drying temperature of the air, substrate and
product must be over +10°C and relative humidity of the air below 70%. Good ventilation
is required to ensure optimal result. Product can be dried with or without oven.

Stir the wax carefully before use. Thin with water if necessary.

Vatten

Water. Tikkurila Tool Cleaner is recommended for removal of hardened wax.

The Volatile Organic Compounds amount is 130g/litre of wax.

Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I säkerhetsdatablad finns noggrannare uppgifter
om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka
skyddsåtgärder som bör vidtagas. 
Säkerhetsdatablad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given
efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera
de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila Sverige AB ansvarar

inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan
anmälan.

Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt.
Informationen i detta dokument är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses vara ansvarig för de förhållandena under vilka produkten

används eller för användandet eller applicerandet av produkten.

Ifall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande
produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk.
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