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         SUPI SZAUNATISZTÍTÓ FOLYADÉK 

                      (SUPI SAUNAPESU) 
 

 
 

 
 
* fertőtlenít és világosítja a fa színét 
* oldja a vízkövet 
 
 

  
TERMÉKTÍPUS: Savas, fertőtlenítő és fehérítő hatású, a vízkövet oldó tisztítószer. Savas 
mivolta ellenére gyengéd tisztítószer, nem okoz rozsdásodást. Mindazonáltal óvatosságot 
igényel, ha a szauna felületeit a tisztítószer tömény oldatával tisztítja. Ne használja együtt 
klórtartalmú anyagokkal. 
 
ALKALMAZÁSI TERÜLET: Szaunákban és nedves helyiségekben. 
 
 
MŰSZAKI ADATOK:   

  

Kiszerelések:   1 l 
Hígítás:    vízzel 
Keverési arány: a szennyezettség mértéke szerint 1-2 dl tisztító folyadék 

5 liter vízben elkeverve 
 
Tisztító eszköz:   szivacs, kefe 
 
Sűrűség:    1,03 kg/l (ISO 2811) 
Tárolás:    Fagytól védendő. 
Termék kódja:   001 7099 
  
 
 
 
FELHASZNÁLÁS: 

 
A kezelés körülményei: 
AA  lleevveeggőő  hhőőmméérrsséékklleettee  lleeggyyeenn  lleeggaalláábbbb  55°°CC,,  rreellaattíívv  ppáárraattaarrttaallmmaa  ppeeddiigg  8800%%  aallaatttt..  

 
1) Tisztítás: 
Vízkőoldás: 

Használja a tisztítószer 10-15%-os oldatát. Az erősen elvízkövesedett és 
elrozsdásodott felületekre használja a tisztítószert hígítatlanul.  

      
 



   
Termékleírás 

  2007.08.16. 

_____________________________________________________________________________________________________ 
A fönti információ, ami laboratóriumi teszteken és kivitelezési tapasztalatokon alapul, a termékleíráson jelzett időpontban vált 
hatályossá. A termék minőségét operációs rendszerünk garantálja, ami az ISO 9001-es és az ISO 14001–es szabványok 
követelményeire épül. Gyártó cégként nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért, ami az utasításoknak nem megfelelő 
felhordásból, vagy a nem rendeltetésszerű használatból ered. 
 

 
Deszkák fehérítése: 

Az előzőekkel megegyező mértékben oldja a tisztítószert vízben és hagyja a szert a 
felületen 15 percen keresztül hatni. Figyelem! A kezelés után mindig öblítse le a 
felületet tiszta vízzel. 

 
EESSZZKKÖÖZZÖÖKK  TTIISSZZTTÍÍTTÁÁSSAA::  
Mossa le a tisztítás eszközeit vízzel. 
  
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS: 
MMaarróó,,  CC..    
TTaarrttaallmmaazz::  ffoosszzffoorrssaavvaatt  <<55%%..    
SSúúllyyooss  ééggééssii  sséérrüülléésstt  ookkoozz..  EEllzzáárrvvaa  ééss  ggyyeerrmmeekkeekk  áállttaall  hhoozzzzááfféérrhheetteettlleenn  hheellyyeenn  ttaarrttaannddóó..  AA  
kkeelleettkkeezzeetttt  ggáázztt//ffüüssttöött//ggőőzztt//ppeerrmmeetteett  nneemm  sszzaabbaadd  bbeelléélleeggeezznnii..  MMeeggffeelleellőő  vvééddőőrruuhháázzaattoott,,  
vvééddőőkkeesszzttyyűűtt  ééss  sszzeemm--//aarrccvvééddőőtt  kkeellll  vviisseellnnii..  HHaa  sszzeemmbbee  jjuutt,,  bbőő  vvíízzzzeell  aazzoonnnnaall  kkii  kkeellll  mmoossnnii  ééss  
oorrvvoosshhoozz  kkeellll  ffoorrdduullnnii..  AA  sszzeennnnyyeezzeetttt  rruuhháátt  aazzoonnnnaall  llee  kkeellll  vveettnnii..  CCssaakk  jjóóll  sszzeellllőőzztteetteetttt  hheellyyeenn  
hhaasszznnáállhhaattóó..  BBaalleesseett  vvaaggyy  rroosssszzuulllléétt  eesseettéénn  aazzoonnnnaall  oorrvvoosstt  kkeellll  hhíívvnnii..  HHaa  lleehheettssééggeess,,  aa  ccíímmkkéétt  
mmeegg  kkeellll  mmuuttaattnnii..    
TToovváábbbbii  iinnffoorrmmáácciióótt  lláássdd  aa  BBiizzttoonnssáággii  AAddaattllaappoonn..  BBiizzttoonnssáággii  AAddaattllaapp  iiggéénnyyeellhheettőő  aa  TTiikkkkuurriillaa  
KKfftt--ttőőll..  
 
KKÖÖRRNNYYEEZZEETTVVÉÉDDEELLEEMM  ÉÉSS  HHUULLLLAADDÉÉKKKKEEZZEELLÉÉSS::  
A folyékony hulladékot és a száraz, üres flakonokat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell 
szállítani.  
  
  
FFOORRGGAALLMMAAZZZZAA::  
TIKKURILA Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29. 
Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701 
info.hu@tikkurila.com, www.tikkurila.hu 
 


