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Gaminio savybės   Bespalvė vandeninė parafininė alyva mediniam paviršiui apsaugoti nuo drėgmės 
ir teršalų. Alyva įsigeria į medieną ir apsaugo saunos plautų lentas nuo kenksmin-
gos drėgmės poveikio. Alyva padengtus saunos plautus lengva valyti.

Paskirtis  Mediniams saunų plautams ir kitiems mediniams paviršiams alyvuoti sausose ir 
drėgnose patalpose.

Pagrindas  Neapdoroti ir alyvuoti mediniai paviršiai.

Paviršiaus paruošimas  Pagrindas turi būti sausas, švarus, neriebaluotas ir neapdulkėjęs. Paviršių nuva-
lykite drungnu arba šiltu vandeniu, stipriai užterštam paviršiui naudokite ir ploviklį 
„Cleaner“. Jei ant paviršiaus yra nelygumų ir patamsėjusių vietų, jas nušlifuokite 
švitriniu popieriumi ir nuvalykite dulkes. 

Paviršiaus apdorojimas  Prieš pradėdami alyvuoti patikrinkite, ar pagrindas sausas. Alyvą ant nuvalytų 
saunos plautų tepkite minkštu teptuku, kempine arba plaukelių nepaliekančia 
šluoste ir palaukite, kol ji įsigers. Vietas, kur alyva greitai įsigeria, padenkite dar 
vienu alyvos sluoksniu. Sauną įkaitinkite ir švaria šluoste nuvalykite nuo pavir-
šiaus alyvos perteklių. 

  Alyva „Sasu Laudesuoja“ yra paruošta naudoti. Prieš naudodami indą gerai su-
kratykite. Naudojant pirmą kartą, rekomenduojame pirmiausia gaminį išbandyti 
nedideliame plote.

Paviršiaus valymas   Pirmą mėnesį po alyvavimo paviršiaus negalima intensyviai valyti. Nešvarų pavir-
šių valykite švariu vandeniu arba neutraliais valikliais. Netinka valikliai, kurių sudė-
tyje yra organinių tirpiklių. Paviršių valykite minkšta kempine arba šluoste; nega-
lima naudoti kieto šepečio.

Saunų plautų alyva
 - Bespalvė parafininė alyva
 - Padengia paviršių drėgmę ir nešvarumus 
atstumiančiu sluoksniu

 - Giliai įsigeria į medieną
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Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo 
būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus. At-
stovas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminys buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos infor-
macijos teiraukitės atstovo. Atstovas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.
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Techniniai duomenys

Paskirtis sausoms ir drėgnoms patalpoms

Rišiklis parafininė alyva

Dengiamumas 8–15 m²/l, priklauso nuo paviršiaus įgeriamumo ir pageidaujamo efekto

Džiūvimo laikas
(23 ºC, 65% sant. drėgnis) 

~ 1 val., priklauso nuo medienos porėtumo

Spalva bespalvė

Darbo įrankiai teptukas, kempinė, plaukelių nepaliekanti šluostė

Įrankių plovimas vandeniu iš karto po naudojimo

Laikymas uždarytoje pakuotėje, sausoje vėsioje vietoje (virš +5 ºC)

Pakuotė 0,5 L
 

Alyvavimo rekomendacijos  Oro ir paviršiaus temperatūra alyvuojant turi būti +10...25 °C (rekomenduojama 
+18±2°C), sant. oro drėgnis – 40…80 % (rekomenduojama 65 %). Dėl aukštesnės 
arba žemesnės nei rekomenduojama temperatūros arba skersvėjo paviršius gali būti 
padengtas nekokybiškai.

Darbo sauga  Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Prarijus ne-
delsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Pasijutus blogai, skam-
binti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas  Baigus darbą, alyvos indą reikia gerai uždaryti. Prieš plaudami darbo įrankius, paša-
linkite nuo jų alyvos likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. 
Skystus alyvos likučius reikia išvežti į pavojingų medžiagų surinkimo punktą; atiduoti 
perdirbti galima tik visiškai ištuštintą tarą.

Gamintojas  „Akzo Nobel“.

Atstovas  UAB „Akzo Nobel Baltics“, Savanoriu pr. 178, LT-03154 Vilnius, Lietuva,   
tel. (5) 2311 133, info.lt@akzonobel.com


