
 

  

   

 

 
 

 

 

Saunavaha Vihta 
 

Декоративно-захисний засіб для дерев'яних 

лазневих поверхонь 
 

 Підходить для обробки полиць у лазні 

 Водорозріджуваний 

 Утворює брудо- і водовідштовхувальне покриття 

 Тонується 

  

       
 

Опис 

Властивості Водорозріджуваний засіб для захисту й декоративної обробки дерев'яних поверхонь сауни. 
 

 Містить натуральний віск 

 Утворює на поверхні деревини водо- та брудовідштовхувальний шар 
 Дає деревині «дихати»  
 Зберігає гарний природний відтінок деревини 

 
Гранично допустимий вміст ЛОС для продукту (Підгрупа f) 130 г/л. Максимальний вміст ЛОС у продукті 
<130 г/л. 

Призначення Для обробки дерев'яних поверхонь у саунах, мийних, парильнях і роздягальнях. 

Типи поверхонь для 
нанесення 

Нові необроблені або очищені від старого покриття дерев'яні поверхні сауни: лазневі полиці, лави, 
стіни, стелі, віконні рами, двері, планки тощо. Засіб не підходить для обробки раніше проолієних 
поверхонь, за винятком тих випадків, коли олія повністю стерлася. Для внутрішніх робіт. 

Стандарти якості  ЛОС (леткі органічні сполуки) - вміст відповідно до Директиви Європейського Союзу 
2004/42/CЄ. 

 Якість продукції та обслуговування гарантується системою керування якістю довкілля, 

охороною здоров'я та безпекою праці згідно зі стандартом ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015 
та OHSAS 18001: 2007. 

Технічні характеристики 



 

 

Підготовка поверхні Оброблювана дерев'яна поверхня має бути сухою (вологість деревини не має перевищувати 20%. Під 
час обробки та просушування температура повітря, поверхні та виробу має бути вище ніж +10 °C, 

відносна вологість – нижче ніж 80%. Ретельно очистити оброблювану поверхню від воску, жиру, пилу 
та іншого забруднення. Раніше оброблені воском поверхні треба вимити 3–5% розчином соди та 
ретельно сполоснути великою кількістю води. Засіб не підходить для обробки раніше проолієних 

поверхонь за винятком тих випадків, коли олія повністю стерлася. Якщо поверхня була вкрита раніше 
лаком або засобом для захисту сауни, то Saunavaha треба попередньо випробувати в малопомітному 
місці. Нову дерев'яну поверхню злегка зволожити, окропивши водою з обприскувача, дати просохнути 

та зашліфувати деревні волокна, що піднялися. Пил від шліфування ретельно видалити. Поверхні, які 
не будуть покриватися Saunavaha (наприклад: підлога), закрити плівкою. 

Нанесення Перед використанням та під час роботи ретельно перемішувати. Наносити на поверхню в 1-2 шари (в 

парильнях – в 1 шар). Наносити на поверхню за допомогою пензля або губки уздовж деревних 
волокон, не перериваючись та ретельно втираючи Saunavaha у деревину для уникнення патьоків. 
Полиці обробляти по одній дошці. Використовуючи тонований Saunavaha, рекомендується 

випробувати його на маленькій ділянці дерев'яної поверхні, щоб оцінити придатність відтінку. 
Остаточний колір поверхні буде залежати від виду деревини, кількості сучків, попередньої обробки та 
кількості нанесених шарів. 

Догляд за обробленою 
поверхнею 

Поверхню можна чистити через 4 тижні після обробки, за цей час вона досягне остаточної твердості 
та зносостійкості. Для миття поверхні використовувати воду та, за потреби, нейтральні мийні засоби 
(рН від 6 до 8). 

Колір Безбарвний. 

Тонування  Машинне тонування за системою Eskarocolor. 

Витрата 9–13 м²/л на один шар. 

Час висихання Висихання від пилу – 0,5–2 години, готове до використання через 24 години (за температури від +20 
°C до +23 °C і відносної вологості повітря 50%). Перед використанням лазню протопити та провітрити. 

Робочі інструменти Пензель, губка. 

Очищення інструментів Після закінчення робіт інструменти промити водою з милом. 

Склад Акрилова дисперсія, віск, функціональні добавки, вода. 

Інформація 

Морозостійкість  Не морозостійкий під час зберігання. 

Гарантійний термін 
зберігання 

3 роки. 

Умови зберігання Зберігати в щільно закритій тарі за температури від +5 °C до +30 °C. Берегти від замерзання та 

прямих сонячних променів. 

Запобіжні заходи Згідно з Регламентом із класифікації, маркування та пакування хімічних речовин та сумішей 
№1272/2008, ця продукція не класифікується як небезпечна. Тримати в місці, недоступному для дітей. 
Під час роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці. Не вживати їжу або напої під час 

поводження з продукцією, після закінчення роботи вимити руки відповідними мийними засобами. 
Якщо необхідна рекомендація лікаря: мати з собою упаковку продукту або маркувальний знак. Для 
запобігання нещасним випадкам рекомендується використовувати елементарні засоби 

індивідуального захисту з маркуванням знаком СЄ. 

Утилізація Не виливати в каналізацію. Не допускати попадання в навколишнє середовище. Упаковку, сухі 

звичайні та небезпечні рідкі відходи утилізувати згідно з місцевим законодавством. 

Щільність 1,02 кг/л 

Об’єм 0,45 л – 0,9 л 

Наведена інформація про продукт заснована на результатах лабораторних досліджень та практичному досвід застосування продукту в залежності від 
місця й умов його використання. Як виробник, ми гарантуємо якість продукту і надаємо найкращі рекомендації щодо його правильного використання. Як 
виробник, ми не можемо контролювати умови та обставини транспортування, зберігання і використання нашого продукту, а також численні чинники, які 
впливають на його експлуатацію. Тому ми не несемо відповідальності за шкоду, спричинену недотриманням інструкцій щодо застосування і 
транспортування продукту або порушенням термінів і умов його зберігання, а також у разі використання продукту не за призначенням. Виробник 
залишає за собою право змінювати інформацію про продукт в односторонньому порядку без попереднього повідомлення. Для отримання додаткової 
інформації, будь ласка, зв'яжіться з нами: http://eskaro.ee/ru/contacts/main_office_contacts або http://eskaro.ua/ru/kontakty_rus/ 
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