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TIKKURILA

SUPI LAUDESUOJA /
BENCHPROTECTION
Beschermende olie voor saunabanken

Paraffineolie bescherming van houten oppervlakken tegen vocht en vuil.
Onbehandelde of eerder geoliede houten saunabanken.
Voor onbehandelde houtoppervlakken, b.v. saunabanken.

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt
naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO
9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren
die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door
het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie
eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.
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Kleurloos, verdiept de kleur van het hout.
8-15 m²/l, afhankelijk van de porositeit van het oppervlak.
1l
Breng aan met een kwast of schone doek.
Klaar voor gebruik als de olie in het hout is opgenomen. De snelheid van
absorptie hangt af van de porositeit van het hout.
0,8 kg/l, ISO 2811.
100
Bescherm tegen vorst

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt
naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO
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het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie
eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.
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APPLICATIE INSTRUCTIES
Het te behandelen oppervlak moet droog zijn, de omgevingstemperatuur moet ten minste +5°C zijn en de relatieve
luchtvochtigheid lager dan 80%.
Voorbereiding van het oppervlak
Was vuile banken met Supi Sauna Cleaner reinigingsmiddel volgens de instructies, spoel grondig en laat het
drogen. Schuur indien nodig en verwijder het schuurstof.
Toepassing
Breng de bescherming voor de saunabank aan met een kwast of schone doek en laat het hout de olie opnemen.
Als de olie onmiddellijk wordt opgenomen, herhaalt u de behandeling. Verwarm de sauna en veeg de overtollige
olie weg met een schone doek.
Reiniging van gereedschappen
Reinig gereedschap met water en zeep of Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner.
Onderhoud instructies
Indien nodig, niet eerder dan in ca. 1 maand na oppervlaktebehandeling:
Reinig het oppervlak met Supi Sauna Cleaner (meng 0.1-0.2 l Saunapesu met 5 l water). Onverdunde Supi Sauna
Cleaner kan op vuilvlekken worden gebruikt. Gebruik voor het bleken van de saunabanken een 1:1-oplossing van
Supi Sauna Cleaner-reinigingsmiddel en water, laat ongeveer 15 minuten intrekken en goed naspoelen. Herhaal de
behandeling met Supi Laudesuoja / Benchprotection indien nodig.
Milieu en afvalverwerking
Vernietig vloeibaar afval volgens de lokale voorschriften voor gevaarlijk afval. Recycle lege, droge blikken of gooi
ze weg in overeenstemming met lokale voorschriften.

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt
naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO
9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren
die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door
het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie
eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.
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