
 

PRODUKTDATABLAD  
2013/12/16  

(Tidligere dato 15.11.2006)' 

Supi Laudesuoja (sauna Bench Protection) 

 
 zoom 

BESKRIVELSE Paraffin beskyttelse af træoverflader mod fugt og snavs olie. 

PRODUKTEGENSKABER 
 

Anbefalede anvendelser Ubehandlet eller tidligere med olie behandlet træ sauna bænke. 

 

TEKNISK DATA   

  

 

 
8 

 
15 

farveområde Farveløs, uddyber farven på træet. 

Gloss klasse Udefineret 

Dækning 8 - 15 m 2 / l afhængigt af porøsitet af overfladen. 

Størrelser 250 ml, 1 l 

Anvendelsesmetode Pensel eller ren klud. 

Tørretid ved 23 ° C og 50% 
relativ luftfugtighed 

Klar til brug, når olien er absorberet ind i træet. Hastighed af absorption afhænger 

af porøsitet af træet. 

Tørstof volumen 100%. 

Massefylde 0,8 kg / l, ISO 2811. 

Opbevaring Skal beskyttes mod frost. 

Produktkode 005_9100 

 

PÅFØRINGSDATA   

Påføringsforhold Overfladen skal være tør, temperaturen af luften over +5 ° C, og den relative 
luftfugtighed under 80%. 

Forberedelse Vask ned beskidte bænke med Supi Saunapesu rengøringsmiddel i henhold til 
vejledningen, skylles grundigt og lad tørre. Sand om nødvendigt og støv. 

Behandling Påfør Supi Sauna Bench Beskyttelse med pensel eller med en ren klud og lad olien 
absorbere ind i træet. Hvis olien er absorberet med det samme, skal du gentage 
behandlingen. Varme op sauna og tør den resterende olie med en ren klud. 
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Rengøring af værktøj Rengør værktøj med vand eller med Tikkurila Pensselipesu (Tool Cleaner). 

vedligeholdelsesvejledning Tidligst efter ca. 1 måned fra behandlingen:  
Rengør overfladen med Supi Saunapesu Rengøringsmiddel (1-2 dl rensemiddel til 5 
l vand). Brug ufortyndet rengøringsmiddel til snavs pletter. Til blegning bænke 
bruger Supi Saunapesu rengøringsmiddel blandet i vand 1: 1, lad påvirke i 15 
minutter og skyl godt. Behandl igen med Supi Bench Beskyttelse, hvis det er 
nødvendigt.  

 

SUNDHED OG SIKKERHED 
MÆRKNING  
henhold til Forordning (EF) 
1272/2008 

Produktet er ikke klassificeret som farligt. Et sikkerhedsdatablad er tilgængelig på 
anmodning. Sikkerhedsdatablad 

 

ENVIRONMENTAL og 
BORTSKAFFELSE 

Tomme emballage skal genanvendes eller bortskaffes i henhold til lokale 
regler. Flydende affald skal destrueres i henhold til de lokale regler. 

TRANSPORTERE VAK / ADR: Ikke klassificeret 

sre100314 / mli011106 / lko141106 / tho031106 / 0.059.100 

 

Ovennævnte oplysninger er ikke beregnet til at være udtømmende eller komplet. Oplysningerne er baseret på 
laboratorieforsøg og praktisk erfaring, og det er givet til vor bedste viden. Kvaliteten af produktet sikres ved 
vores operative system, baseret på kravene i ISO 9001 og ISO 14001. Som producent vi ikke kan kontrollere 
de betingelser, hvorunder produktet bliver brugt, eller de mange faktorer, der har indflydelse på brugen og 
anvendelsen af produktet. Vi fralægger ansvar for skader forårsaget af brug af produktet mod vore anvisninger 
eller til uhensigtsmæssige formål. Vi forbeholder os ret til at ændre de givne oplysninger ensidigt uden varsel. 
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