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VIHTA SAUNAVAHA     30.12.2015 
 
 
Tuotetyyppi Vesiohenteinen, luonnonvahaa sisältävä sävytettävä suoja-aine saunan kaikkien 

puupintojen käsittelyyn. Muodostaa likaa ja vettä hylkivän, luonnollisen kauniin 
hengittävän pinnan. Soveltuu erityisen hyvin myös lauteille. 

 
Maalaustarvikeryhmä 711 Seinä- ja kattopintojen vesiohenteiset vahat ja öljyt sisäkäyttöön RL 01...05 (RT-

luokitus)  
961 Dispersiopohjaiset saunasuojat RL 01...05 

 
Käyttökohteet Kosteiden sisätilojen sävytettävä käsittelyaine, joka muodostaa vettä ja likaa hylkivän 

pinnan. Tuote on kehitetty erityisesti saunan lauteiden käsittelyyn. Soveltuu hyvin 
myös löyly-, pesu- ja pukeutumistilojen paneeliseinien ja – kattojen käsittelyyn, sekä 
puisten ovien ja ikkunanpuitteiden suojaamiseen. Soveltuu käsittelemättömälle, sekä 
aiemmin puuvahalla käsitellylle puupinnalle. 

 
Riittoisuus  n. 9 - 13 m2/l. 
 
Kuiva-ainetilavuus 22 %. 
 
Tiheys  1,02 kg/l 
 
Ohenne  Vesi 
 
Levitysmenetelmät Levitys sienellä tai siveltimellä 
 
Kuivumisaika  Pölykuiva n.1/2 - 2 tuntia 

Käyttökuiva n. 24 tuntia  
(+23 ºC, ilman suht.kosteus 50%) 
 

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

 
Värisävyt Väritön, valkoinen, harmaa ja musta. Väritön Saunavaha voidaan sävyttää kuultavien 

sisävärikarttojen mukaisesti. 
 
Varastointi  Suojattava pakkaselta. Säilytettävä tiiviisti suljetussa astiassa. 
 
Pakkauskoot  0,45 l ja 0,9 l 
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KÄYTTÖOHJEET 
 
Esikäsittely   Puhdista pinnat pölystä ja liasta. Aiemmin puuvahalla käsitellyt pinnat pestään 

Maalarinpesulla ja huuhdotaan huolellisesti vedellä. Mikäli puupinta on aiemmin 
lakattu, öljytty tai käsitelty saunasuojalla, tulee Saunavahan soveltuvuus pintaan 
varmistaa koesivelyllä. 

 
Käsittely   Sekoita Saunavaha hyvin ennen käyttöä ja käytön aikana. Levitä sienellä tai 

siveltimellä 1-2 kertaa. Löylyhuoneessa suositellaan kertalevitystä. Valmissävyä tai 
sävytettyä tuotetta käytettäessä suositellaan aina koesivelyä värisävyn voimakkuuden 
ja puupintaan imeytymisen varmistamiseksi. Sävyyn vaikuttavat pinnan imevyys ja 
mahdolliset aiemmat käsittelyt. Sauna voidaan lämmittää vuorokauden kuluttua 
Saunavahan levityksestä, mutta se tulee esilämmittää ja tuulettaa kerran ennen 
käyttöönottoa. 

 
Työvälineiden pesu Pese työvälineet välittömästi käsittelyn lopetettuasi vedellä. 
 
Hoito-ohje Tarvittaessa aikaisintaan n. 1 kuukauden kuluttua käsittelystä. Puhdista pinta 

Maalarinpesulla (1 dl Maalarinpesua 2 litraan vettä). 
 
Tuoteturvallisuus Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Tuotteesta on saatavilla 

käyttöturvallisuustiedote. 
 
VOC  EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/f): 130 g/l (2010) 
  Tämä tuote sisältää max 130 g/l VOC  
 
Kuljetus  VAK/ADR - 
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