
Love your 
Sauna

SATU Bastuvax och RENSA Bastutvätt



FÄRGLÖS VIT GRÅ SVART

SATU bastuvax
Vattenburet skyddsmedel som innehåller naturligt vax för alla
träytor i bastun och tvättrum. Välj mellan fyra olika nyanser som
handplockats för att passa bastuinredning och för att återspegla
din personliga stil. Det färglösa SATU-bastavaxet accentuerar
träets naturliga färg medans de nyanserade kulörerna ger
träytorna en vacker laserad yta.

ÅTGÅNG: Appliceras en gång på en slät yta cirka 10 m² / l. 
PÅFÖRING: Pensel eller svamp.
FÖRPACKNINGSSTORLEK: 0,45 L, 0,9 L. Utsläppsklassificeringsgrupp M1.

En bastu är den perfekta platsen för avkoppling och
lugn. Det är den perfekta platsen att reflektera över
dagen och som erbjuder fullständig frihet från oro. Om
din bastu har behandlats på rätt sätt behåller den sin
skönhet och är lättare att underhålla vilket ger dig mer
tid att njuta av detta underbara utrymme.

Träet i en bastu utsätts ofta för fukt och värme, troligen 
flera gånger i veckan. Därför behöver tak, paneler, räcken 
och bänkar en behandling som går utöver konventionella
träbehandlingsprodukter. Skräddarsydda produkter
från bastuns ursprungsland är vad som krävs...

SATU Bastu-serie rengör och skyddar träytor i en bastu
som ingen annan produkt. Produkterna i SATU Bastuserie 
bildar en smuts- och vattenavvisande, men ändå 
genomsläpplig yta så det är lätt att hålla bastun ren och 
hygienisk.

SATU Bastu-serie är designad och producerad i Finland
och garanterar att din bastu får en äkta vård.

SATU BASTUVAX KAN
ANVÄNDAS FÖR ATT SKYDDA
ALLA TRÄYTOR, LIKASÅ
BASTULAVAR OCH
BASTUSTOLAR. 

Smuts- och  
vattenavvisande 

yta

RENSA bastutvätt
Ett rengöringsmedel för bastuytor och omklädningsrum. Lämplig för
användning på alla strukturytor, inklusive gamla målade ytor. Används 
även för förbehandling av träbänkar och panelytor innan de skyddas 
och vaxas.

Träbänkar i bastu och tvättstuga, panelytor, kaklade ytor, målade ytor.  
FÖRPACKNINGSSTORLEK: 1 L.

THERE IS 
NO PLACE
LIKE SAUNA



We make the world 
last longer

Teknos är en global färgproducent med verksamhet i över 20 länder i Europa, Asien och 
USA. Teknos är en av de ledande leverantörerna av industriella ytbehandlingar med en 

stark position inom detaljhandel för konsument- och målerifärger. 
 

Teknos erbjuder hållbara lösningar för en hållbar värld genom att tillhandahålla smarta 
och tekniskt avancerade färg- och ytbehandlingslösningar som skyddar och bevarar. Tek-
nos arbetar alltid i nära samarbete med sina kunder. Företaget grundades 1948 och är ett 

av Finlands största familjeägda företag. 
 

Mer information finns på www.teknos.se
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