
APRAKSTSAPRAKSTS Parafīna eļļa koka virsmu aizsardzībai no mitruma un netīrumiem.

IETEICAMAISIETEICAMAIS
PIELIETOJUMSPIELIETOJUMS

Neapstrādātas vai iepriekš ar eļļu apstrādātas pirts lāvas. 

PRODUKTA ĪPAŠĪBASPRODUKTA ĪPAŠĪBAS Neapstrādātas koka virsmas, piemēram, pirts lāvas. 

PRODUKTA APRAKSTS 10.01.2022

TIKKURILA

SUPI LAUDESUOJA
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Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti
garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var
ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai
izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

www.tikkurila.lv


TEHNISKIE DATITEHNISKIE DATI

ToņiToņi Bezkrāsains, atkarībā no koksnes toņa.

PatēriņšPatēriņš 8-15 m²/l, atkarībā no virsmas porainības.

IepakojumiIepakojumi 0.25 l, 1 l

Uzklāšanas metodeUzklāšanas metode Ar otu vai tīru lupatu.

Žūšanas laiksŽūšanas laiks Kad eļļa ir iesūkusies koksnē, izstrādājums ir gatavs lietošanai. Iesūkšanās ātrums ir
atkarīgs no koksnes porainības.

Blīvums (kg/l)Blīvums (kg/l) 0.8 kg/l, ISO 2811

Sausais atlikums pēcSausais atlikums pēc
tilpuma (%)tilpuma (%)

100

UzglabāšanaUzglabāšana Sargāt no sala.
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UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBAUZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumiUzklāšanas nosacījumi
Virsmai jābūt sausai, gaisa temperatūrai virs +5 ºC, un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80 %.

Virsmas sagatavošanaVirsmas sagatavošana
Netīras virsmas nomazgāt ar Supi Saunapesu kopšanas līdzekli, rūpīgi noskalot un nožāvēt, ievērojot lietošanas pamācību. Ja
nepieciešams, noslīpēt un notīrīt putekļus.

UzklāšanaUzklāšana
Supi Laudesuoja uzklāt ar otu vai tīru lupatu un ļaut eļļai iesūkties koksnē. Ja eļļa iesūcas uzreiz, apstrādi atkārtot. Iekurina pirti un
ar tīru lupatu noslauka eļļas pārpalikumus.

Darbarīku t īr īšanaDarbarīku t īr īšana
Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni un ziepēm. Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. Lai iztīrītu viegli sacietējušu
krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

Virsmas kopšanaVirsmas kopšana
Ne agrāk kā 1 mēnesi pēc apstrādes:

Virsmu notīrīt ar Supi Saunapesu kopšanas līdzekli (0,1-0,2 l kopšanas līdzekļa uz 5 l ūdens). Traipu tīrīšanai izmantot neatšķaidītu
kopšanas līdzeklis. Lāvu balināšanai izmantot Supi Saunapesu kopšanas līdzekli, kas sajaukts ar ūdeni attiecībā 1:1, ļaut
iedarboties 15 minūtes un rūpīgi noskalot. Nepieciešamības gadījumā, vēlreiz apstrādāt ar Supi Laudesuoja.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšanaVides aizsardzība un atkritumu savākšana
Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara
jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.
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