Saunatuotteet

PUUPINNAT SAUNASSA JA KOSTEISSA SISÄTILOISSA

Satu suojaa ja viimeistelee

saunan puupinnat
Satu-saunasarjan tuotteilla suojaat saunan ja pesuhuoneen kaikki
puupinnat, kuten seinä- ja kattopaneelit, lauteet, saunajakkaran ja
kaidepuut. Pidit sitten perinteisestä puunvärisestä tai nykyaikaisesta
sävytetystä saunasta, Satu-sarjasta löydät sopivat tuotteet.
Sävytettävillä Satu Saunavahalla ja Satu Saunasuojalla voit raikastaa
saunan yleisilmettä tai muuttaa sen yhteensopivaksi kodin muun sisustuksen kanssa. Saunan tunnelman vaihtamisen lisäksi Satu
saunasarjan tuotteet muodostavat likaa ja vettä hylkivän pinnan, joten
sauna on helppo pitää puhtaana ja hygieenisenä.
Hengittävyytensä vuoksi Satu-saunasarjan tuotteita voi käyttää myös
muihinkin puupintoihin sisätiloissa, kuten työtasoihin ja hirsipintoihin.

Satu Saunavahalla suojaat kaikki
puupinnat, myös lauteet ja saunajakkaran.

Satu Saunavaha
Vesiohenteinen luonnonvahaa sisältävä suoja-aine saunan ja pesuhuoneen kaikille puupinnoille. Muodostaa himmeän, vahamaisen
likaa ja vettä hylkivän, mutta hengittävän pinnan. Värittömänä syventää puupinnan luonnollista värisävyä. Värillisenä antaa puupinnoille
kauniin kuultavan sävyn.
Maalaustuoteryhmä: 711 (MaalausRYL 2012). Riittoisuus: n. 10 m²/l.
Maalaus: Sivellin ja sieni. Väri: Väritön, valkoinen ja harmaa. Sävytettävissä Kuultavat Sisäsävyt -värikartan sävyihin. Pakkauskoot: 0,45 l,
0,9 l. Päästöluokka M1.

Satu Saunasuoja
Vesiohenteinen puupintojen suoja-aine saunan ja pesuhuoneen seinäja kattopaneeleille. Muodostaa likaa ja vettä hylkivän, mutta hengittävän pinnan. Hyytelömäisen koostumuksen ansiosta levittäminen on
helppoa ja siistiä – roiskuminen ja valuminen on olematonta. Värittömänä ei muuta puupinnan luonnollista värisävyä. Sävytettävissä.
Maalaustuoteryhmä: 961 (MaalausRYL 2012). Riittoisuus: n. 10 m²/l.
Maalaus: Sivellin ja sieni. Väri: Väritön, sävytettävissä Kuultavat Sisäsävyt -värikartan sävyihin. Pakkauskoot: 0,9 l, 2,7 l, 9 l. Päästöluokka M1.
Satu Laudesuoja
Myrkytön parafiiniöljyä sisältävä väritön ja hajuton suoja-aine puupintojen käsittelyyn. Muodostaa likaa ja vettä hylkivän, mutta hengittävän
pinnan. Syventää puupinnan luonnollista värisävyä. Soveltuu käsittelemättömien tai aiemmin öljyttyjen lauteiden, saunajakkaran sekä massiivipuisten tasojen ja leikkuulaudan öljyämiseen.
Maalaustuoteryhmä: 739 (MaalausRYL 2012). Riittoisuus: n. 10 m²/l.
Maalaus: Sivellin ja sieni. Väri: Väritön, ei sävytettävissä. Pakkauskoot: 0,25 l, 1 l. Päästöluokka M1.

Soveltuvuustaulukko

SATU
SAUNAVAHA

SATU
SAUNASUOJA

SATU
LAUDESUOJA

Saunan lauteet,
saunajakkara, kaidepuut
Paneelipinnat saunassa
ja pesuhuoneessa
Hirsi- ja paneelipinnat
asuinhuoneissa
Keittiötasot ja
leikkuulaudat
Sävytettävyys
Päästöluokka M1
soveltuu hyvin

mahdollinen

0000100263 – 0315

Me teemme sen kestäväksi
Teknos on vuonna 1948 perustettu suomalainen
perheyritys, jonka monipuolisesta tuotevalikoimasta
löytyy maaleja ja pinnoitustuotteita puulle, kiviainespinnalle ja metallille, niin sisä- kuin ulkopinnoillekin.
Tinkimätön tuotekehitys, vahva kokemus ja jatkuva
kouluttautuminen ovat tehneet Teknoksesta alan
johtavan asiantuntijan. Laadukkaat tuotteemme
ja hyödylliset vinkkimme ovat myös sinun käytettävissäsi, kun haet kohteellesi parasta mahdollista
lopputulosta.
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