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En vackert 
behandlad 
bastu fulländar 
ditt hem
I denna produktguide för 
inomhusmålare erbjuder 
Tikkurilas experter sina idéer och 
rekommendationer för behandling 
av bastur. 

Bekanta dig också med Tikkurilas 
andra produktguider. Du kan 
använda dem för att hitta rätt 
produkter för hemmets alla 
inomhus- och utomhusytor.

Ta fram rollern eller penseln och 
ge ditt hem en vacker ny form 
med Tikkurilas högkvalitativa 
produkter. De håller över tid och 
klarar vardagsslitet.
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ALTERNATIV VID 
YTBEHANDLING  
AV BASTU

SKAPA EN HÄRLIG STÄMNING I BASTUN 
 
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.

Ytbehandling skapar inte bara atmosfär utan förlänger bastuns 
livslängd. Ytbehandla träytorna med Tikkurilas produkter så att 
de förblir rena och snygga så lä33,3,,,032nge som möjligt.

Förberedelse Förbehandling Ytbehandling
 Skyddspapper eller tidningar
 Maskeringstejp

 Välj rätt rengöringsmedel
 Rengöringsduk (luddfri)
 Dammborste eller dammsugare

 Välj lämplig produkt för ytan
 Svamp/pensel/skumpensel
 Omrörningspinne

Skydda  
bastun
Läs mer på sida 6

Skydda  
lavarna
Läs mer på sida 6

Olja  
golvet
Läs mer på sida 6

Vaxa bastun  
och lavarna
Läs mer på sida 8

Pärlemorlasyr  
i bastun
Läs mer på sida 8
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SKYDDA BASTUN

FÄRGLÖSA  
SUPI LAUDESUOJA 
- DET BÄSTA SKYDDET FÖR 
DIG SOM  EKOLOGISKA OCH 
LJUSA PRODUKTER 

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.

Supi Saunasuoja

Brytbart skyddsmedel för träväggar och tak i bastur och tvättlokaler. Innehåller 
skyddande antimögelmedel. Bildar en tunn vatten- och smutsavvisande yta 
som bevarar träets naturliga skönhet. Torkar snabbt. Ett brett utbud av kulörer.

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.

Supi Lattiaöljy

En emulsion som är lätt att använda och som effektivt skyddar trägolv och 
golvtrall mot fukt och smuts i fuktiga utrymmen. Motverkar sprickning i träet 
och förlänger dess livslängd. Supi Lattiaöljy är baserad på vegetabilisk olja och 
innehåller skyddande antimögelmedel. Lämplig även på värmebehandlat trä 
och hårdträ. Ett brett utbud av kulörer. 

.

Skyddsbehandla bastupanel:

Skydda bastulavarna:

Oljning av trägolv eller trall:
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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 bastur och fuktiga 
utrymmen.



VAX OCH PÄRLEMORLASYR 
I BASTUN

MÖRKA NYANSER GÖR
BASTUN MJUK
OCH STÄMNINGSFULL.

Om du vill ha fylliga nyanser 
i din bastu kan du välja Supi 
Saunavaha, antingen bruten eller 
i de eleganta färdigblandade 
kulörerna svart, grå eller vit. 

Supi Arctic ger din bastu en 
vacker och milt pärlskimrande yta.

Supi Saunavaha

Mångsidigt skyddsmedel för bastuns väggar, tak, lavar och fönsterkarmar. 
Innehåller naturvax. Produkten bildar en naturlig smutsavvisande yta. Likt en 
tunn bets tränger den in i trä och ger en naturligt vacker och sidenmatt yta 
som skyddar mot smuts och vatten. De färdigblandade kulörerna är svart, vit 
och grå. Fler kulörer kan fås genom brytning.

Supi Arctic

Brytbart pärlemorskimrande skyddsmedel för träväggar och tak i bastur och 
tvättlokaler. Du kan välja mellan 11 vackra och naturliga kulörer. Produkten 
bildar en lyxig och lätt skimrande yta som är smuts- och vattenavvisande. 
Den innehåller antimögelmedel som skyddar den behandlade ytan.

Pärlemorbehandlad bastupanel:

Vaxad bastupanel eller lav:
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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 bastur och fuktiga 
utrymmen.



1.  Ska mörkt trä behandlas är det 
lämpligt att välja mörkare kulörer 
än träet, då blir slutresultatet jämnt 
vackert.  Supi Saunavaha, kulör 3444. 

Foto: Sanna Laurila - Domargård blog

2. Svart passar bra att kombineras med 
andra kulörer. Prova en kombination 
av svarta väggar och ljusa bänkar eller 
tvärtom.

BASTUN FÅR EN HELT ANNAN
STÄMNING BEROENDE PÅ VILKA
KULÖRER DU VÄLJER.

Det finns rikligt med alternativ, från krispigt 
vit till mörka och djupa kulörer. Tikkurila har 
ett brett och högkvalitativt utbud av olika 
produkter och tjänster för att hjälpa dig att 
hitta rätt kulör till rätt plats. När du väljer kulör 
i butik får du hjälp av Tikkurilas kvalitativa 
kulörmaterial.

ATT 
VÄLJA  
KULÖR

IDEÉR OCH TIPS  
FÖR DIN  
BASTU

Transparenta inomhusfärger

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.

I BUTIK: Transparenta inomhusfärger, färgkarta och 
kulörmallar

Kulörmallar för bastuns ytor

Sex vackra kulörer som särskilt passar bastuns träytor.

I BUTIK: Kulörmallar till bastun

Färdigblandade kulörer för Supi 
Saunavaha 

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

*Fler kulörer kan fås genom brytning.

KULÖRERNA ÄR UNGEFÄRLIGA.

1.

2.
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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, Finland, Polen och Baltikum. Vi har produktion i nio län-
der och är det ledande dekorfärgsföretaget på alla våra största marknader. Totalt finns våra 
 produkter tillgängliga i 40 länder. 

Tikkurila Sverige AB 
Textilgatan 31 | 120 86 STOCKHOLM 
Tel: 08-775 63 25 | se-order@tikkurila.com 
www.tikkurila.se

Följ Tikkurila Industri 
Sverige på LinkedIn
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