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Tuotetyyppi

Kuultava akrylaattipohjainen suoja-aine. Sisältää biosidivalmistetta, joka suojaa
käsiteltyä pintaa.

Maalaustarvikeryhmä

961 Dispersiopohjaiset saunasuojat RL 01…05

Käyttökohteet

Kosteiden sisätilojen käsittelyaine, joka antaa vettä ja likaa hylkivän pinnan.
Saunasuojan sisältämä homeenestoaine suojaa käsiteltyä pintaa. Tuote on tarkoitettu
erityisesti saunan löyly-, pesu- ja pukeutumistilojen seinien ja kattojen käsittelyyn. Ei
sovellu lauteille. Saunasuojaa voidaan käyttää myös betoni- ja tiilipintojen
suojakäsittelyyn.

Riittoisuus

Keskimäärin n. 10 m2/l.

Kuiva-ainepitoisuus

n. 19 til.%.

Tiheys

1,05 kg/l, SFS 3635.

Ohenne

Vesi

Levitysmenetelmät

Levitys siveltimellä, telalla tai ruiskulla.

Kuivumisaika

Pölykuiva
n.1/2 tuntia
Seuraava käsittely
n. 2 tuntia
(+23 ºC, ilman suht.kosteus 50%)

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 ºC ja ilman suhteellisen
kosteuden alle 80 %.

Kiiltoryhmä

Puolihimmeä 4 (RT-luokitus).

Pesunkestävyys

Kestää yli 2000 harjausta, SFS 3755

Vedenkestävyys

Erinomainen, kestää kuumaa löylyä ja vettä.

Sävytys

Väritön

Varastointi

Suojattava pakkaselta.

Pakkauskoot

1 l, 3 l ja 10 l
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KÄYTTÖOHJEET
Esikäsittely

Puhdista pinnat pölystä ja liasta. Karkeat puupinnat voidaan hioa ennen
käsittelyä. Poista hiontapöly.

Käsittely

Sekoita Saunasuoja hyvin ennen käyttöä. Ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä telalla,
siveltimellä tai ruiskulla 1-2 kertaa, löylyhuoneessa vain kerran. Kevyt välihionta
voidaan suorittaa ensimmäisen käsittelyn jälkeen.
Sauna voidaan lämmittää n. vuorokauden kuluttua Saunasuojan levityksestä, mutta se
tulee esilämmittää ja tuulettaa kerran ennen käyttöönottoa. Käsiteltyjä pintoja on
käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen
kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin kuukauden kuluttua.

Työvälineiden pesu

Pese työvälineet välittömästi vedellä.

Tuoteturvallisuus

Sisältää 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia (3:1).
Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue varoitukset
huolellisesti ennen käsittelyä. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Hävitä
sisältö/pakkaus
paikallisten
määräysten
mukaisesti
ongelmajätteiden
keräilypisteeseen. Tämä pintakäsittelyaine sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee
kuivaa
kalvoa.
Sisältää:
Terbutryyni,
Karbendatsiimi
ja
3-jodi-2propynyylibutyylikarbamaatti.

VOC

EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/a): 130 g/l (2010)
Tämä tuote sisältää max 130 g/l VOC

Kuljetus

VAK/ADR -
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