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SUPI SZAUNAÁPOLÓ OLAJ
(SUPI SAUNA BENCH PROTECTION)

* szaunaápolás eredeti finn
módon

TERMÉKTÍPUS:
Ápoló jellegű olaj fa felületekre, ami vízhatlan és a szennyeződéseket tisztító felületet ad.
ALKALMAZÁSI TERÜLET:
Szauna padok és más tiszta, kezeletlen fa felületek ápolása.

MŰSZAKI ADATOK:
Színek:
Fényességi fokozat:

színtelen, elmélyíti a fa eredeti színét
nincs meghatározva

Fedőképesség:

8-15 m2/liter/réteg

Kiszerelések:
Felhordási mód:

0,25 l, 1 l
ecset, tiszta törlőruha

A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvszívó
képességétől és a felhordás módjától.

Száradási idők:
(23°C-on és 50% relatív
páratartalom mellett)

Az olaj beszívódik a fába. A beszívódás sebessége függ
a fa nedvszívó képességétől.
A felületen maradó olajat le kell törölni egy tiszta
törlőruhával.

Szárazanyag-tartalom:
Sűrűség:
Tárolás:
Termék kódja:

100%
0,8 kg/l (ISO 2811)
Fagytól védendő.
005 9100

FELHASZNÁLÁS:
FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK: A kezelendő felület legyen száraz, tiszta, a levegő
hőmérséklete legyen legalább 5°C, relatív páratartalma pedig 80% alatt.
1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:
Mossa le a kezelendő felületet, majd hagyja megszáradni. A nagyon szennyezett, vagy
elsötétült felületeket csiszolja meg, majd portalanítsa.
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A fönti információ, ami laboratóriumi teszteken és kivitelezési tapasztalatokon alapul, a termékleíráson jelzett időpontban vált
hatályossá. A termék minőségét operációs rendszerünk garantálja, ami az ISO 9001-es és az ISO 14001–es szabványok
követelményeire épül. Gyártó cégként nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért, ami az utasításoknak nem megfelelő
felhordásból, vagy a nem rendeltetésszerű használatból ered.
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2) FELHORDÁS:
Hordja fel a terméket a felületre ecsettel, vagy egy tiszta törlőruhával, majd hagyja az olajat
beszívódni a fába. A nagyon nedvszívó fafajták esetén ismételje meg a kezelést még
egyszer. A felületen maradó alajat törölje vissza egy tiszta törlőkendővel. Melegítse föl a
szaunát és törölje vissza az ezután a felületen maradó olajat.
FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:
Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb olajat, majd tisztítsa azokat vízzel,
vagy Pensselipesu-val.
ILLÉKONY SZERVESVEGYÜLET (VOC) TARTALOM:
EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): A/f, 130 g/l (2010).
A termék max. 130 g/l VOC-t tartalmaz.
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:
A termék nem minősül veszélyes árunak.
További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap igényelhető a Tikkurila
Kft-től.
KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:
A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre
kell szállítani.
FORGALMAZZA:
TIKKURILA Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.
Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701
info.hu@tikkurila.com , www.tikkurila.hu
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