PRODUKTDATABLAD 01.10.2021

TIKKURILA

SUPI LAUDESUOJA

BESKRIVNING

Skyddsmedel som innehåller paraffinolja för träytor mot fukt och smuts.

REKOMMENDERAD
ANVÄNDNING

Obehandlade eller tidigare oljade bastulavar av trä.

PRODUKTEGENSKAPE För obehandlade träytor, t.ex. bastulavar.
R

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.
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SUPI LAUDESUOJA
TEKNISKA DATA
Kulörer

Färglös, fördjupar träets nyans.

Sträckförmåga

8–15 m²/l, beroende på ytans porositet.

Burkstorlekar

0.25 l, 1 l

Appliceringsmetod

Applicera med pensel eller ren trasa.

Torktid

Bruksklar när oljan har absorberats av träet. Absorptionshastigheten beror på träets
porositet.

Densitet (kg/l)

0,8 kg/l, ISO 2811.

Volymtorrhalt (%)

100

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

Förbehandling
Tvätta smutsiga lavar med Supi Saunapesu rengöringsmedel enligt anvisningarna, skölj noggrant och låt torka. Slipa om nödvändigt
och avlägsna slipdammet.
Applicera skyddsmedlet för laven med en pensel eller ren trasa och låt träet absorbera oljan. Om oljan absorberas omedelbart ska
behandlingen upprepas. Värm upp bastun och torka av överskottsoljan med en ren trasa.

Rengöring av utrustning
Rengör verktygen med vatten och tvål. Rengör verktygen med vatten. Tvätta verktygen med hetvatten eller med Tikkurila
Pensselipesu Penseltvätt.

Miljö 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.

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.

