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TECHNICKÝ LIST 

TIKKURILA SUPI LAUDESUOJA  

(SAUNA BENCH PROTECTION) 

Ochranný olej pro saunovou lavici.)   
 POPIS VÝROBKU 

Parafínový olej na ochranu dřevěných povrchů proti vlhkosti a nečistotě.  
 
 
VLASTNOSTI VÝROBKU A DOPORUČENÉ POUŽITÍ  

• Neošetřené nebo předtím naolejované dřevěné saunové lavice. 

• Na neošetřené dřevěné povrchy, např. saunové lavice. 
 

 
 

TECHNICKÉ PARAMETRY  

 

Produktová skupina barev 2012 739 Ostatní vosky a oleje na bázi rozpouštědla pro vnitřní použití. 

BAREVNÉ ODSTÍNY  Bezbarvý, zvýrazňuje barvu dřeva. 

OBJEMOVÁ SUŠINA  100 %  

HUSTOTA  0,82 kg/l, ISO 2811   

TEORETICKÁ VYDATNOST  8-15 m2/l, v závislosti na pórovitosti povrchu.  

BALENIÍ 250 ml, 1 l  

APLIKAČNÍ METODY  Štětcem nebo čistým hadříkem 

DOBA SCHNUTÍ (23 °C, relativní 
vlhkost vzduchu 50 %)   

Připraven k použití, když je olej absorbován do dřeva. 
Rychlost absorpce závisí na pórovitosti dřeva. 

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ 
Nářadí očistěte vodou. Čistící prostředek Tikkurila Pensselipesu se doporučuje k 
odstranění mírné ztvrdlého oleje.  

PŘEPRAVA A 
SKLADOVATELNOST 

Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech při teplotách od + 5 °C do + 25 °C. 
Chraňte před mrazem.  

 

 

NÁVOD K POUŽITÍ: 
 
PODMÍNKY APLIKACE: 
Povrch, který má být ošetřen, musí být suchý, teplota okolí nejméně + 5 °C a relativní vlhkost vzduchu pod 80 %. 
 
PŘÍPRAVA PODKLADU: 
Znečištěné lavice omyjte čisticím prostředkem Supi Saunapesu podle pokynů, důkladně je opláchněte a nechte uschnout. Případně 
obruste a brusný prach odstraňte. 
 
APLIKACE: 
Aplikujte Supi Sauna Bench Protection štětcem nebo čistým hadříkem a nechte olej absorbovat do dřeva. Pokud se olej ihned vstřebává, 
nátěr opakujte. Nahřejte saunu a znovu odstraňte přebytečný olej čistým hadrem. 
 
ÚDRŽBA POVRCHU: 
V případě potřeby ne dříve než v cca. 1 měsíc od povrchové úpravy: 
Očistěte povrch s čistícím prostředkem Supi Saunapesu (1-2 dl čistícího prostředku do 5 l vody). Používejte neředěný čisticí prostředek 
na skvrny, silné znečištění. Na bělení laviček používejte Supi Saunapesu čisticí prostředek smíchaný s vodou v poměru 1: 1, nechte 
působit 15 minut a pak dobře opláchněte. Pokud je to nutné čištění opakujte. 
   
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 
Produkt je klasifikován jako nebezpečný. Nádoby jsou vybaveny bezpečnostními etiketami, které si musí být důsledně dodržovány. Bližší 
informace o nebezpečných vlivech a ochraně proti nim jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání 
klienta. 
 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:  
Prázdné obaly by měly být recyklovány nebo zlikvidovány v souladu s místními předpisy. Tekutý obal zlikvidujte v souladu s místními 
předpisy. 
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TECHNICKÝ LIST 

TIKKURILA SUPI LAUDESUOJA  

(SAUNA BENCH PROTECTION) 

Ochranný olej pro saunovou lavici.)   
  

Výrobce:  

Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace  
VANTAA, www.tikkurila.com 
 

Distributor:  

Dejmark Czech s r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 416, info.cz@dejmark.com,www.dejmark.cz 
 
 

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle 
našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. 
Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci 
výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. 
Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.  
 
V případě, že máte v úmyslu použít výrobek pro jakýkoli jiný účel, než je doporučené v tomto dokumentu bez předchozího získání našeho 
písemného potvrzení o vhodnosti pro zamýšlené použití, takové užití probíhá na vlastní nebezpečí. 
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