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OPIS 
SUPI SAUNA PROTECTION - Wodorozcieoczalny lakier akrylowy do ostatecznego lakierowania pomieszczeo o dużej 
wilgotności. Tworzy powłokę nieprzepuszczalną dla wody i brudu.  
 

ZASTOSOWANIE 
Lakierowanie drewna, płyt drewnianych i podłoży betonowych, zgodnie z instrukcją stosowania. Szczególnie 
zalecany do ścian i sufitów w saunie parowej, łaźniach, toaletach. Nie zaleca się malowania ławek w saunie. 
 

DANE TECHNICZNE 
Zawartośd części stałych (obj.): ok.16% 
Gęstośd: ok. 1 kg/l (ISO 2811) 
Rozcieoczalnik: woda 
Stopieo połysku: półmat 
Baza: EP 
 

KOLORYSTYKA 
Kolory z Tikkurila Lacquer Colour Card. 
 

SPECYFIKACJA 
Usunąd brud i kurz z powierzchni. Chropowate powierzchnie oszlifowad, a pył po szlifowaniu usunąd. 
 

APLIKACJA 
Metody: 
Pędzel lub natrysk. 
Rozcieoczanie: 
Wodą. 
Warunki aplikacji: 
Podłoże suche i czyste. Temperatura powietrza i powierzchni malowanej powinna wynosid min. +5°C, wilgotnośd 
względna powietrza nie może przekraczad 80%. 
Malowanie: 
Wymieszad wyrób dokładnie z góry na dół, bezpośrednio przed malowaniem i od czasu do czasu w trakcie 
malowania, aby uzyskad jednolity kolor powłoki. Lakier można rozcieoczyd wodą. Malowad 2 warstwy zgodnie z 
kierunkiem słojów drewna, w przypadku sauny parowej nałożyd 1 warstwę. Aby upewnid się, czy kolor jest 
odpowiedni, próbnie pomalowad lakierem małą powierzchnię. Ostateczny kolor wymalowania będzie uzależniony 
od koloru drewna, jego twardości oraz od ilości nałożonych warstw. Podczas aplikacji należy unikad powtórnego 
malowania tej samej powierzchni, czyli na tzw. zakładkę. Duże powierzchnie z paneli należy malowad tak, aby kilka 
elementów było pokrytych lakierem w jednym czasie. Uniknie się w ten sposób przebarwieo i różnic w odcieniu 
powłoki na dużej powierzchni. 
Wydajność: 
8-12 m2/l. 
Czas schnięcia: 
W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50% zazwyczaj lakier jest powierzchniowo suchy po upływie 0,5 
godziny. Nakładanie kolejnej warstwy po upływie 2-3 godzin. Powłoka jest gotowa do eksploatacji po ok. 2 dniach. 
Czyszczenie narzędzi: 
Narzędzia należy czyścid wodą, bezpośrednio po zakooczeniu pracy. 
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OCHRONA ŚRODOWISKA 
Puste opakowania należy oddad do odzysku. 
Płynne pozostałości należy przekazad firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu 
utylizacji. 
 

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ. 
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. 
Unikad długotrwałego kontaktu ze skórą. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu produktu należy wietrzyd do 
zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. 
Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. 
 

SKŁADOWANIE ORAZ TRANSPORT 
Chronid przed mrozem. 
Produkt nie jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych (RID/ADR). 

 
OPAKOWANIA 
0,9 l; 2,7 l; 9 l 
 
Kat. A/f. Dopuszczalna zawartośd LZO od 2010 r. - 130 g/l. Produkt zawiera poniżej 130 g/l LZO. 
 
Produkt posiada Atest Higieniczny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tikkurila Polska S.A. gwarantuje właściwą jakośd produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie 
odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze, według aktualnego 
stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
BHP. 
Tikkurila Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z 
materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych 
przez nabywców i użytkowników.  
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie 
odbiorców. 
Tikkurila Polska S.A. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego. 


