
SASU  
LAUDESUOJA

Toote omadused  Värvitu veepõhine parafiinõli puitpindade kaitsmiseks niiskuse ja mustuse eest. 
Puitu imendudes jätab pinnale siidja mustusthülgava kihi. Toode kaitseb sauna-
lava niiskuse kahjustavat mõju eest. Õliga töödeldud saunalava on lihtne puhas-
tada.

Kasutuskoht  Toode on mõeldud puidust saunalavade jm puitpindade õlitamiseks sisetööl niis-
ketes ja kuivades ruumides.

Aluspind  Sobib eelnevalt töötlemata või varem õlitatud puitpinna viimistlemiseks.

Pinna ettevalmistus  Aluspind peab olema kuiv ning puhas tolmust, mustusest ja rasvast. Pinna pu-
hastamiseks kasutada leiget või sooja vett, tugevasti määrdunud pinna puhasta-
miseks ka pesuvahendit Cleaner. Võimalikud pinna ebatasasused ning tumedad 
kohad lihvida liivapaberiga, eemaldada pinnalt lihvimistolm. 

Pinna töötlemine  Enne õlitama asumist veenduda, et aluspind oleks kuiv. Õli kanda puhastatud 
saunalavale pehme pintsli, käsna või ebemevaba riidelapiga ning lasta imenduda 
pinda. Kohtadele, kus õli koheselt puitu imendub, kanda täiendav kiht õli. Soojen-
dada saunaruumi ning eemaldada pinnale jäänud üleliigne õli puhta lapiga. 

  Toode Sasu Laudesuoja on kasutusvalmis. Enne kasutamist nõud loksutada. Es-
makordsel kasutamisel proovida toodet esmalt väiksemal pinnal.

Pinna puhastamine  Vältida pinna intensiivset puhastamist enne 1 kuu möödumist õlitamisest. Määr-
dunud pinna puhastamiseks kasutada puhast vett, vajadusel ka neutraalseid pu-
hastusvahendeid. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid sisaldavaid puhastusai-
neid. Pinna puhastamiseks kasutada pehmet švammi või lappi; vältida 
tugevakiulise harja kasutamist.

8-15
m²/l

10-25°C

Lakid

Saunalavaõli
 - Värvitu parafiinõli
 - Moodustab niiskust ja mustust hülgava kihi
 - Imendub sügavale puitu

VÄRVITU

1 h



Tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustel ning võivad seetõttu varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise 
meetodist, ilmastikutingimustest jne. Esitatud informatsiooni võib kasutada juhisena toodete ja töömeetodite valikul. Esindaja 
ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasu-
tamisest. Lisainfo saamiseks pöörduda toote esindaja poole. Toote esindaja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud and-
metesse sellest eelnevalt informeerimata.

www.sadolin.eeLakid

Tehnilised andmed  

Kasutuskoht niisked ja kuivad ruumid sisetööl

Sideaine parafiinõli 

Katvus 8-15 m2/l sõltuvalt pinna imavusest

Kuivamisaeg (23ºC, RH 65%) ~ 1 tund sõltuvalt puidu poorsusest

Värvus värvitu

Töövahendid pintsel, käsn, ebemevaba riie

Töövahendite puhastamine veega koheselt pärast kasutamist

Hoidmine hoida suletud taaras kuivas ja jahedas (üle +5ºC)

Pakend 0,5 L
 

Soovitused õlitamiseks  Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur õlitamisel +10...25°C (soovitavalt +18±2°C), 
suhteline õhuniiskus 40…80% (soovitavalt 65%). Lubatust kõrgem või madalam 
temperatuur või tuuletõmbus töötamise ajal võivad põhjustada ebakvaliteetse pin-
na teket.

Tööohutus   Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. 
Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle 
pakendit või etiketti. Halva enesetunde korral võtta ühendust mürgistusteabekes-
kuse või arstiga.

Keskkonnakaitse ning jäätmekäitlus  Töö lõppedes sulgeda hoolikalt õlinõu. Enne töövahendi puhastamist eemaldada 
liigne õli. Toodet mitte valada kanalisatsiooni või veekogusse. Vedelad tootejäägid 
toimetada kahjulike ainete kogumiskohta, jäätmekäitlusesse suunata ainult täieli-
kult tühjendatud nõud.

Tootja  Akzo Nobel.

Esindaja  Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299  
info.ee@akzonobel.com


