Termékleírás: 2012.09.09
(Korábbi verzió: 2010.04.01)

SUPI SZAUNA WAX
(TERMÉSZETES VIASZT TARTALMAZÓ FAÁPOLÓ)

* természetes viaszt tartalmaz
* véd a nedvesség és a szennyeződések
ellen

TERMÉKTÍPUS:
Természetes viasz alapú faápoló beltéri fa felületek védelmére szaunákban. Beszívódik a fába,
nedvességnek és kosznak ellenálló felületet képez.
ALKALMAZÁSI TERÜLET:
Alkalmas szaunapadok, fal- és mennyezetburkolatok, ajtók és ablakkeretek kezelésére szaunákban.

MŰSZAKI ADATOK:
Bázis:

EP

Színek:

A Beltéri Lakk színkártya 3441-3451 színei szerint színezhető. Gyári
színek: fekete, fehér és szürke.

Fényességi fokozat:

Nem meghatározott

Építési anyagok károsanyag kibocsátása:

M1 minősítés

Fedőképesség:

10-13 m2/l/réteg, fafajtától függően

Kiszerelések:

0,225 l; 0,9 l. Gyári színek: 1/3 l és 1 l.

Hígítás:

vízzel

Felhordási mód:

Szivacsecset, szivacs vagy szintetikus sörtéjű ecset.

Száradási idők:
(23oC és a levegő 50%-os
relatív páratartalma mellett)

Porszáraz 30 perc – 1 óra után
Használatba vehető 24 óra elteltével.

Szárazanyag-tartalom:

Kb. 24%

A fönti tájékoztatás, ami laboratóriumi teszteken és kivitelezési tapasztalatokon alapul, a termékleíráson jelzett időpontban vált hatályossá. A termék
minőségét operációs rendszerünk szavatolja, ami az ISO 9001-es és az ISO 14001–es szabványok követelményeire épül. Gyártó cégként nem
vállalunk felelősséget semmilyen kárért, ami az utasításoknak nem megfelelő felhordásból, vagy a nem rendeltetésszerű használatból ered. A gyártó
fenntartja ahhoz való jogát, hogy a kiadott információt egyoldalúan, előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztassa.

Termékleírás: 2012.09.09
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Sűrűség:

1,0 kg/l, ISO 2811

Tárolás:

Fagytól védendő.

Termékkód:

0017060-63

FELHASZNÁLÁS:
FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK:
A festendő felület legyen száraz és tiszta. Festés és száradás alatt a levegő hőmérséklete legyen +5oC
fölött, a levegő relatív páratartalma ne haladja meg a 80%-ot.
FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:
Új, kezeletlen fa felületek:
Távolítsa el a port és a szennyeződéseket. Nedvesítse a felületet enyhe vízpermettel, majd hagyja
megszáradni. Csiszolja le a kiálló „szőröket”, majd távolítsa el a csiszolás során keletkezett port.
Régi, szennyezett vagy korábban Supi Sauna Finish termékkel kezelt fa felület:
Mossa le a felületet Supi Saunapesu tisztítószerrel, a használati utasítások betartása mellett. Öblítse le
alaposan a felületet, majd hagyja megszáradni. Enyhe csiszolást követően portalanítsa a felületet. A
termékkel való kezelést követően, az el nem távolított korábbi bevonatok fényesebb végfelületet
eredményeznek.
Korábban olajokkal kezelt felületekre (pl. Supi Padápoló Olaj) csak a korábbi bevonat teljes kopása után
alkalmas.
Kezelés előtt védje alaposan a padlóburkolatot, mivel a Supi Szauna Wax könnyen beivódik a fugába.
FELHORDÁS:
Használat előtt és közben keverje fel alaposan a Supi Szauna Wax-ot.
Hordja fel a viaszt egy rétegben, szálhosszirányban. Csak annyi terméket hordjon fel egyszerre, amennyit
a felület beszívni képes. A viasz folyékony, ezért szivacsecset vagy szivacs használata célszerű. A
termékfölösleg zsíros felületet eredményez.
Színmegfelelőség érdekében használat előtt végezzen teszt-kezelést színezett termékkel egy nem látható,
kis felületen. A fafajta hatással van a végső színhatásra. Kerülje az átfedéseket, egyenletes szín elérése
érdekében kezeljen egyszerre kis felületeket, vagy 1-2 fapanelt.
A szauna csak előmelegítés és megfelelő szellőztetést követően vehető használatba.
Hőkezelt fa viaszolását Supi Szauna Wax TVT 318R színkódra színezett termékkel javallott végezni.
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:
A kezelt felület legkorábban a kezelést követő 1 hónap elteltével tisztítható.
Szükség esetén tisztítsa a felületet Supi Saunapesu tisztítószerrel (5 liter vízhez adjon 1-2 dl tisztítószert).
FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:
Használat után mossa le a festőszerszámokat azonnal szappanos vízzel. A megszáradt terméket távolítsa
el Tikkurila Szerszámtisztító folyadékkal.
ILLÉKONY SZERVES VEGYÜLET (VOC) TARTALOM:
EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): A/f, 130 g/l (2010).
A termék kevesebb, mint 130 g/l VOC-t tartalmaz.
A fönti tájékoztatás, ami laboratóriumi teszteken és kivitelezési tapasztalatokon alapul, a termékleíráson jelzett időpontban vált hatályossá. A termék
minőségét operációs rendszerünk szavatolja, ami az ISO 9001-es és az ISO 14001–es szabványok követelményeire épül. Gyártó cégként nem
vállalunk felelősséget semmilyen kárért, ami az utasításoknak nem megfelelő felhordásból, vagy a nem rendeltetésszerű használatból ered. A gyártó
fenntartja ahhoz való jogát, hogy a kiadott információt egyoldalúan, előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztassa.
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EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:
Nem minősül veszélyes terméknek. További tájékoztatást lásd a biztonsági adatlapon. Biztonsági adatlap
a Dejmark Kft-től igényelhető.
KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:
A száraz, kiüresedett kannák a helyi előírásoknak megfelelően újra hasznosíthatok vagy
ártalmatlaníthatók. A folyékony hulladékot veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.
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FORGALMAZZA:
DEJMARK Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.
Tel: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070
info.hu@dejmark.com, www.dejmark.hu
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