
REKOMMENDATIONER FÖR BEHANDLING  
AV BASTUYTOR

Högkvalitativa 
produkter för  
bastu



INNEHÅLL
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VÄGGAR, BÄNKAR OCH GOLV

04 Supi Saunasuoja / väggar och tak

04 Supi Laudesuoja / bastulavar

04 Supi Lattiaöljy / trägolv och brädor

VAX OCH PÄRLEMORLASYR I BASTUN

05 Supi Saunavaha / bastulavar, panelväggar etc.

05 Supi Arctic / bastu och andra våtutrymmen

05 Supi Saunapesu / bastu och andra våtutrymmen

06 Välj rätt kulör / inspiration



Ytbehandling skyddar träet från fukt och 
smuts. I bastun är det viktigt att använda 
produkter som absorberas väl i trä.  

Ytan får inte bilda något tjockt lackskikt 
som vid uppvärmning känns varmt eller 
i värsta fall klibbigt. Supi-serien har rätt 
produkter för att skydda väggar, lavar 
och trall. 

Ytbehandling skapar inte bara atmosfär 
utan förlänger bastuns livslängd. 

Ytbehandla träytorna med Tikkurilas 
produkter så att de förblir rena och 
snygga så länge som möjligt. 

Skydda 
ytorna i 
bastun
I DENNA PRODUKTGUIDE 
ERBJUDER TIKKURILAS 
EXPERTER SINA IDÉER 
OCH REKOMMENDATIONER 
FÖR BEHANDLING AV 
BASTUN.  

En korrekt  
behandlad bastu 
skyddar ditt hem.

Glöm inte att rengöra med Supi Saunapesu

Effektivt allrengöringsmedel för bastun. Tar effektivt bort kalkavlagringar 
från kakel och bleker trä utan klor. Lämplig vid rengöring av trä, metall 
och kakel i bastun och andra fuktiga utrymmen.
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Supi Laudesuoja

En naturlig paraffinolja som effektivt 
skyddar lavar mot fukt och smuts. Den 
färglösa paraffinoljan absorberas i träet 
och lämnar efter sig en naturligt mjuk yta. 
Fördjupar träets egna kulör. Passar såväl 
nya samt tidigare oljade lavar.

Väggar, bänkar och golv  
i bastun
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Supi Saunasuoja

Nyanserbart akrylskyddsmedel. För yt-
behandling av fuktiga utrymmen inomhus. 
Bildar en smuts- och vattenavvisande 
ytbeläggning. Innehåller ett mögelmedel 
som skyddar den behandlade ytan. 
Lämplig för behandling av trä, träfiber-
panel och betongytor. Inte lämplig för 
behandling av bastulavar.

Supi Lattiaöljy

En vattenburen träolje-emulsion för 
fuktiga utrymmen interiört, baserad på 
naturliga oljederivat. Skyddar trä mot 
fukt och smuts och minskar sprickor 
i träytor. Lämplig för obehandlat virke 
eller tidigare oljebehandlade ytor i 
fuktiga lokaler. Lämplig även för termiskt 
modifierat trä och hårt trä.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Trägolv och brädor. 

TORRHALT

14 %

APPLICERING

Pensel, svamp

KULÖRER

Supi Kulörer 

FÖRPACKNING

0,9L

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Speciellt lämplig för väggar och tak i ång-, 
tvätt- och omklädningsrum.

TORRHALT

16 %

APPLICERING

Pensel, spruta

KULÖRER

Supi Kulörer 

FÖRPACKNING

0,9L, 2.7L, 9L

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Obehandlade eller tidigare oljade 
bastulavar av trä.

TORRHALT

APPLICERING

Pensel, trasa

KULÖRER

 

FÖRPACKNING

0,8 kg/L



Supi Arctic

Brytbart pärlemorskimrande skydds-
medel för träväggar och tak i bastur och 
tvättlokaler. Produkten bildar en lyxig 
och lätt skimrande yta som är smuts- 
och vattenavvisande. Den innehåller 
antimögelmedel som skyddar den 
behandlade ytan.

Vax och pärlemorlasyr  
i bastun
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Supi Saunavaha

Skyddande medel för träytor inomhus, 
innehåller naturvax. En ytbehandling 
för träytor i bastun. Absorberas i träet 
och bildar en naturlig smuts- och 
vattenavvisande yta. Lämpar sig även 
för behandling av andra träytor inomhus, 
t.ex. trämöbler och stockytor.

Supi Saunapesu

Blekande och kalkupplösande surt 
rengöringsmedel. Även om produkten 
är sur är den mild och icke-frätande. 
Man bör dock vara försiktig när man 
rengör kakelfogar med koncentrerade 
och starka lösningar. Använd inte 
tillsammans med produkter som 
innehåller klor.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

För bastu och andra våtrum. 

TORRHALT

 

APPLICERING

Pensel, svamp

KULÖRER

FÖRPACKNING

0,5L, 1L

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

För bastulavar samt panelväggar och -tak, 
dörrar och fönsterkarmar.

TORRHALT

24 %

APPLICERING

Pensel, svamp

KULÖRER

Supi Kulörer 

FÖRPACKNING

3,0L, 1,0L, 0,33L

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Speciellt för väggar och tak i ångbastu, 
tvättrum och omklädesrum.

TORRHALT

 

APPLICERING

Pensel

KULÖRER

Kan nyanseras i Tikkurilas transparenta 
Arctic-kulörer

FÖRPACKNING

1,0 kg/L
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Bastun kan få helt olika stämning beroende på vilka kulörer man väljer och det finns 
rikligt med alternativ, från krispigt vit till mörka och djupa kulörer. Ska mörkt trä 
behandlas är det lämpligt att välja mörkare kulörer än träet, då blir slutresultatet jämnt 
och vackert. Prova gärna en kombination av svarta väggar och ljusa bänkar eller tvärtom 
för att få in intressanta kontraster. 

Transparenta färger lämnar träets naturliga ådring synlig.  Du kan framhäva träets 
naturliga kulör, göra den ljusare eller skapa kulörer som passar ihop med övrig 
inredning.

Välj 
rätt 
kulör
LÄGG GÄRNA MER 
TID PÅ DITT VAL AV 
TRÄ OCH BELYSNING. 
TRADITIONELLT LJUST 
TRÄ ÄR INTE LÄNGRE DET 
ENDA ALTERNATIVET UTAN 
DET FINNS EN MÄNGD 
OLIKA KULÖRER ATT 
VÄLJA MELLAN.

Färdigblandade kulörer för Supi Saunavaha.  
Eleganta och fylliga kulörer: svart, vit och grå*

Supi Saunavaha: 
Färdigblandade 
kulörer

*Kulörerna är ungefärliga

Foto: Sanna Laurila - Domargård blog
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Tikkurila Sverige AB 
Textilgatan 31 | 120 86 STOCKHOLM 
Tel: 08-775 63 21 | se-order@tikkurila.com
 www.tikkurila.se

OM TIKKURILA

Tikkurila är en ledande nordisk färgleverantör, känd för sina starka varumärken, höga kvalitet 
och professionella service, vilket möjliggör den bästa tänkbara användarupplevelsen på 
marknaden.

Våra största marknader är Sverige, Ryssland, Finland, Polen och Baltikum. Vi har produktion i 
nio länder och är det ledande dekorfärgsföretaget på alla våra största marknader. Totalt finns 
våra produkter tillgängliga i 40 länder. 

Följ Tikkurila Industri 
på LinkedIn


