
BESKRIVNINGBESKRIVNING Nyanserbart, vattenburet bastuskydd med pärlemor pigment

REKOMMENDERADREKOMMENDERAD
ANVÄNDNINGANVÄNDNING

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

PRODUKTEGENSKAPEPRODUKTEGENSKAPE
RR

En lack för fuktiga utrymmen inomhus, som bildar en smuts- och vattenavvisande yta. Innehåller
ett mögelmedel som skyddar den behandlade ytan. Lämplig för behandling av träytor i enlighet
med anvisningarna. Inte lämplig för behandling av bastulavar.
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TIKKURILA

SUPI ARCTIC

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
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.



TEKNISKA DATATEKNISKA DATA

BrytbaserBrytbaser EP BASE

KulörerKulörer Kan nyanseras i Tikkurilas transparenta Arctic-kulörer.

GlansGlans Halvmatt.

SträckförmågaSträckförmåga 8–12 m²/l

BurkstorlekarBurkstorlekar 0.9 l, 2.7 l

AppliceringsmetodAppliceringsmetod Pensel.

TorktidTorktid Dammtorr efter 30 min. Nästa skikt kan appliceras efter 2–3 timmar. Brukstorr efter
ca 2 dagar.

Densitet (kg/l)Densitet (kg/l) 1,0 kg/l, ISO 2811

Volymtorrhalt (%)Volymtorrhalt (%) 17

VOCVOC (kat. A/f) 130 g/l (2010)_x000D_
Supi Arctic innehåller VOC max. 130 g/l.
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APPLICERINGSINSTRUKTIONERAPPLICERINGSINSTRUKTIONER

AppliceringsförhållandenAppliceringsförhållanden
Ytan som ska behandlas måste vara torr, omgivningstemperaturen måste vara minst +5 °C och den relativa luftfuktigheten måste
understiga 80 %.

FörbehandlingFörbehandling
Nya rena träytor:

Rengör träytan från all smuts och damm. Fukta ytan lätt med vatten, låt torka och slipa av lösa träfibrer. Avlägsna slipdammet.

Gamla och smutsiga ytor eller ytor som tidigare behandlats med t.ex. Supi Saunasuoja:

Tvätta med Supi Saunapesu rengöringsmedel enligt anvisningarna, skölj noggrant och låt torka. Slipa och damma av vid behov.

Rör om Supi Arctic noggrant och rör även om då och då under användning.

Behandla ångbastuväggar en gång med nyanserad Supi Arctic. Späd med vatten vid behov.

Det är också möjligt att behandla väggarna i ångbastun två gånger med Supi Arctic förtunnad med vatten upp till 50 %. På så vis
blir penseldragen mindre märkbara.

Behandla först ytor i tvätt- och omklädesrum med Supi Arctic förtunnad med 20 % vatten och därefter med oförtunnad Supi Arctic.

Applicera först på en provyta där det inte kommer att synas för att kontrollera att kulören är rätt. När produkten är förtunnad blir
kulören lite ljusare och mer transparant än på kulörkartan. Den slutliga kulören påverkas av egenskaperna hos träet och eventuella
tidigare behandlingar. Färdigbehandla mindre ytor på en gång utan avbrott och större panelytor 1–2 paneler i taget för att uppnå en
enhetlig nyans. Det är möjligt att uppnå en matchande nyans på bastulavarna – utan den pärlemorglänsande effekten – genom att
nyansera Supi Saunavaha-vax enligt kulörkartan, Valtti Arctic.

Förvärm och ventilera bastun ordentligt före användning.

Rengöring av utrustningRengöring av utrustning
Rengör verktygen med vatten och tvål. Rengör verktygen med hetvatten. Tikkurila Pensselipesu Penseltvätt rekommenderas för
att avlägsna lätt härdad färg.

Miljö och avfallshanteringMiljö och avfallshantering
Lämna avfall i vätskeform till insamlingsplats för farligt avfall. Lämna tomma, torra förpackningar till återvinning eller när det inte är
möjligt till osorterat blandavfall.

Hälsa och säkerhetsmärkningHälsa och säkerhetsmärkning
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar. Innehåller 1,2-
benzisotiazol-3(2H)-on (BIT), blandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr
220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) och 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on (OIT). Kan orsaka en allergisk reaktion. Produkten innehåller
konserveringsmedel som skyddar produkten under lagring. Innehåller C(M)IT/MIT.
Denna färg innehåller en konserverande biocidprodukt för den torra färgfilmen. Innehåller OIT, 3-jod-2-propynylbutylkarbamat
(IPBC). Risken för hudsensibilisering.
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