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SATU LAUDESUOJA

17.11.2015

OPIS BARVE

Zaščita za klopi v savni
SATU LAUDESUOJA, zaščita za klopi v savni, ki je brezbarvna in brez vonja in vsebuje parafinsko
olje za lesene površine. Oblikuje površino, ki preprečuje umazanijo in je vodoodbojna, ter tvori zračen
film. Brezbarvni SATU LAUDESUOJA poudarja naravno barvo lesa.
Produkt je klasificiran v razred M1 (najnižje emisije gradbenih proizvodov).

UPORABA

Zaščita klopi v savnah, lesene kuhinjske mize itd. Primerno za neobdelane in predhodno obdelane
površine z oljem. Lahko se uporablja tudi za obdelavo stropnih in stenskih plošč v savnah.

Suha snov

~ 100 % volumsko

Hlapne organske spojine (HOS)

Produkt ni vključen v HOS direktivo.

Praktična poraba

Nanešeno na gladko površino:

Specifična teža

~ 1,0 g/ml

cca 10 m²/l

Čas sušenja, +23°C
-suh na otip
Naslednji premaz

Po 1 uri
Po 2 urah

Suh za uporabo

Naslednji dan (glej stran 2: Uporaba).

Čiščenje

Voda. Orodje operite takoj po uporabi z detergentom RENSA BRUSH in toplo vodo.

Barve

Brezbarven

Pakiranje
(različna pakiranja glede na države)

0,25 L, 1 L

VARNOSTNA OPOZORILA

Glejte varnostni list.
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NAVODILA ZA UPORABO

Priprava površine

Površina za barvanje mora biti popolnoma čista.
Odstraniti je potrebno vso umazanijo, nečistoče in prah.
Sperite površine, obdelane z oljem, z čistilom RENSA SAUNA in dobro sperite z vodo.
Če je bila lesena površina predhodno lakirana ali naoljena ali zaščitena s premazom za savne, je
potrebno površino obrusiti.

Aplikacija

Pred uporabo dobro premešajte. SATU LAUDESUOJA nanesite s čopičem, gobico ali čisto krpo
1-3 sloje, glede na vpijanje površine. Odvečno olje odstranite po 30 minutah.

Pogoji za delo

Obdelovalna površina mora biti suha.
Med aplikacijo in v času sušenja mora biti temperatura ozračja, površine in premaza nad +10 °C
in relativna zračna vlaga pod 80%.
Dobra ventilacija med in po barvanju pospeši čas sušenja.

Uporaba

Savno je treba predhodno ogreti in dobro prezračiti pred uporabo.

Vzdrževanje površine

Površino lahko očistite z brisanjem z nevtralnim detergentom (pH6 - 8). Detergent in umazanijo
odstranimo z brisanjem in / ali izpiranjem površine s čisto vodo. Za čiščenje uporabite krpo za
čiščenje, mehko gobo ali podobno. Izogibajte se grobemu ščetkanju ali močni obrabi. Pri uporabi
detergentov upoštevajte navodila za redčenje in druga navodila proizvajalca detergenta.

Shranjevanje

Shranjujte ga tesno zaprto in na hladnem.
NE SME ZMRZNITI.

Podatki v tem tehničnem listu temeljijo na laboratorijskih testih in praktičnih izkušnjah. Številke so samo za orientacijo in so odvisne od na primer barve in sijaja. Ker nimamo
nadzora nad pogoji in načinom uporabe, smo odgovorni le za kakovost izdelka in jamčimo, da je skladen z našim nadzorom kakovosti. Ne prevzemamo odgovornosti za
kakršnokoli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi uporabe izdelka v nasprotju z navodili ali predvideno uporabo. Zadnja verzija tehničnega lista, varnostnega lista ali sistema
je na voljo na www.teknos.com.

