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TUOTETYYPPI

SATU SAUNAVAHA
SATU SAUNAVAHA on vesiohenteinen luonnonvahaa sisältävä suoja-aine saunan
puupintojen käsittelyyn. Se muodostaa vahamaisen likaa ja vettä hylkivän, mutta
hengittävän pinnan. Väritön SATU SAUNAVAHA syventää puupinnan luonnollista
värisävyä. Tuote on saatavissa myös kuultavina vakiosävyinä.
MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 711.
Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokituksien M1-ryhmään.

KÄYTTÖ

TEKNISET TIEDOT
Kuiva-ainepitoisuus

Saunan löylyhuoneiden katto- ja seinäpaneelien sekä lauteiden käsittely. Soveltuu
käsittelemättömälle ja aiemmin puuvahalla käsitellylle puupinnalle. Voidaan käyttää
myös pesuhuoneiden sekä takka- ja asuinhuoneiden katto- ja seinäpaneelien
käsittelyyn.

N. 25 tilavuus-%

Haihtuvat orgaaniset aineet
(VOC)

EU VOC raja-arvo (kat A/f): 130 g/l. Tuotteen VOC: max. 130 g/l.

Käytännön riittoisuus

Yhteen kertaan sileälle pinnalle levitettynä:

Tiheys

n. 1,0 g/ml

n. 10 m²/l

Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH
½ h kuluttua
- pölykuiva
1 h kuluttua
Seuraava käsittely
seuraavana päivänä (ks. sivu 2: Käyttöönotto)
Käyttöönotto

Ohenne, välineiden pesu

Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja
pesuaineella.

Värisävyt

Väritön, valkoinen, harmaa ja musta
Voidaan sävyttää Kuultavat sisäsävyt -värikartan sävyihin.

Pakkauskoot

Väritön: 0,45 L, 0,9 L, 2,7 L
Vakiosävyt: 0,45 L, 0,9 L, 2,7 L

VAROITUSMERKINTÄ

Katso käyttöturvallisuustiedote.
Käännä
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KÄYTTÖOHJEET
Pinnan esikäsittely

Uudet puupinnat puhdistetaan pölystä ja liasta.
Aiemmin puuvahalla käsitellyt pinnat pestään RENSA SAUNA saunapesulla ja huuhdotaan
huolellisesti vedellä. Jos puupinta on aiemmin lakattu, öljytty tai käsitelty saunasuojalla,
saunavahan soveltuvuus pintaan tulee varmistaa koesivelyllä.

Pintakäsittely

Ennen käyttöä tuote sekoitetaan huolellisesti. Sävytettyä tuotetta on sekoitettava
tarvittaessa myös käytön aikana.
SATU SAUNAVAHA levitetään siveltimellä tai sienellä. Saunan paneelipinnoille ja lauteille
riittää kertasively. Pesuhuoneiden ja muiden kattopintojen paneelit käsitellään kaksi kertaa.
Käytettäessä sävytettyä tuotetta tulee värisävyn voimakkuus ja imeytyminen puupintaan
varmistaa koesivelyllä. Sävyyn vaikuttavat pinnan imevyys ja mahdolliset aiemmat
käsittelyt. Tuotetta voidaan ohentaa tarvittaessa vedellä 5 - 20 tilavuus-%, jos värisävy
vaikuttaa liian voimakkaalta.

Olosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva.
Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +10 °C ja
ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Tuulettaminen maalaustyön ja tuotteen kuivumisen aikana nopeuttaa kuivumista.

Käyttöönotto

Sauna voidaan lämmittää 1 päivän kuluttua saunasuojan levityksestä, mutta se tulee
esilämmittää ja tuulettaa kerran ennen käyttöönottoa.
Saunavahan lopullinen kalvonmuodostus normaaliolosuhteissa kestää n. 3 viikkoa, jonka
jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä. Ennen tätä on pintaa
käsiteltävä varoen.

Pinnan hoito

Pinta voidaan puhdistaa neutraalilla (pH 6 - 8) pesuaineliuoksella pyyhkimällä. Pesuaine ja
lika poistetaan pyyhkimällä ja/tai huuhtelemalla pinta puhtaalla vedellä. Työvälineenä
käytetään siivouspyyhettä, pehmeää sientä tms. Karkeaa harjausta tai voimakasta
hankausta tulee välttää. Pesuaineiden käytössä noudatetaan pesuainevalmistajan
laimennus- ym. käyttöohjeita.

LISÄTIETOJA

Varastoitava viileässä ja tiivisti suljetuissa astioissa.
EI SAA JÄÄTYÄ

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi
vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknoksen laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa
vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista,
käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.
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