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SAUNA-NATURA
szauna védelemhez

TÍPUS Vizes alapú, tixotrópikus, védőszer fa felületekhez. Por és
víztaszító réteget képez.

HASZNÁLAT Szaunák gőztermének panel falaihoz és mennyezetéhez
valamint a szaunázás után használatos helyiséghez
egyaránt jó. Nem megfelelő a gőztermek padjainak
ülőfelületéhez.
A terméket első osztályú csoportba sorolták (Group M1)
az építőipari termékek káros anyag kibocsátási
osztályozásánál.

MŰSZAKI ADATOK EU VOC határérték (kat A/f): 150 g/l 2007; 130 g/l 2010
Termék VOC: 0 g/l.

Szárazanyag tartalom Kb. 20 % térfogategységenként

Kiadósság Sima felületen való egyszeri alkalmazáskor: kb. 10 m2/l

Sűrűség Kb. 1,0 g/ml

Száradási idő + 23 °C-on Porszáraz 1/2 óra elteltével
relatív páratartalom 50 % Száraz 1-2 óra elteltével

Hígítás, tisztítás Vízzel. Használat után az eszközöket azonnal meleg
vízzel mossuk le.

Színek Színtelen. Teknomix színezési rendszerben színezhető.
Woodex, KuultoVisa színkártyák alapján

Moshatóság Jó.

Kiszerelés 1, 3,

Tűzveszélyesség Mérsékelten tűzveszélyes: „D”
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HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Felület előkészítése Tisztítsuk meg a kezelendő felületet. Távolítsuk el a
piszkot és a lepattogzott festékréteget.

Alkalmazás Keverjük fel a védőszert alaposan használat előtt. Ha
szükséges hígítsuk vízzel. A szaunák mennyezetére és
falaira alkalmazzuk egy egyenletes rétegben a Sauna-
Natura-t. A szaunázás után használatos helyiségben
alkalmazzuk kétszer vagy háromszor.

Alkalmazási feltételek A kezelendő felületnek száraznak kell lennie. A levegő, a
felület, a festék hőmérsékletének + 5 ° C fölött a relatív
páratartalomnak 80 % alatt kell lennie.

Tárolás Fagyveszélyes. Minimum + 5°C-on tárolható.

Szavatossági idő 5 év

Gyártási idő Dobozokon feltüntetve.

Forgalmazási
engedély szám OKBI-VABO/1091/2008

Az adatlapon lévő információ laboratóriumi teszteken és gyakorlati tapasztalatokon alapul. A számok csak tájékoztató
jellegűek és függnek pl.a színtől és az anyag fényétől. Mivel az alkalmazási és felhasználási körülményekre befolyással
nem bírunk, ezért felelős séget csak az anyag minőségéért vállalunk, és garantáljuk, hogy a mi
minőségellenőrzésünknek megfelel. A használati utasítástól eltérő alkalmazásból eredő kárért és veszteségért
felelősséget nem vállalunk. Az anyag minőségét az ISO 9001 szabvány tanúsítja.

Gyártó TEKNOS OY    Helsinki, Finnország
Forgalmazó PIKTOR-DEPO KFT. 8200 Veszprém Házgyári út 1.     Telefon: +36-40/ 556-556

E-mail: info@teknosfestek.hu Honlap: www.teknosfestek.hu
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