
 

  

      

 

 
 

 

 

Sauna Oil 
Засіб для захисту лазневих полиць 

 

 Глибоко просочує деревину 

 Створює водо- і брудовідштовхувальний шар 

 Забезпечує гігієнічність банних процедур 

 

     
 

Опис   

Властивості Олійний засіб для довготривалого захисту від вологи й забруднень. 
 

 Прекрасно просочує деревину. 

 Надає м’якість і шовковистість поверхні. 
 Підсилює колір деревини й підкреслює її структуру. 
 Підвищує гігієнічність банних процедур. 

 Створює водо- і брудовідштовхувальний шар. 
 Оброблені поверхні менше нагріваються та їх легко утримувати в чистоті. 
 Не порушує природного «дихання» деревини. 

 Без запаху, не змінює характерний банний аромат деревини. 
 Застосовується для поверхонь сауни, які безпосередньо контактують зі шкірою людини. 

 

Призначення Призначений для чистих, раніше не оброблених або оброблених олією дерев'яних поверхонь. 

Типи поверхонь під 
фарбування 

Полиці, підголовники, лежаки, опори для спини в лазнях, саунах, інфрачервоних кабінах і т. інш.  

Стандарти якості  якість продукції та обслуговування гарантується системою керування якістю відповідно до 

стандарту ISO 9001. 

Технічні характеристики 

Підготовка поверхні 
перед оброблянням 

Забруднені полки очистити, за потреби промити водою, просушити, відшліфувати й видалити пил від 
шліфування. Перед обробкою поверхня має бути сухою. 

Нанесення Нанести засіб і дати вбратися протягом 10-15 хвилин. Роботи проводити за температури від +5°C, 

відносної вологості до 80%. Для сильно вбираючих поверхонь повторити нанесення. Залишки засобу, 
що не вбралися, видалити тканиною. Протопити лазню впродовж 1-2 годин і стерти засіб, що виступив 
на поверхню, тканиною. 

Колір Прозорий. 

Втрата 10-18 м²/л. 

Час висихання Засіб вбирається в дерево. Швидкість вбирання залежить від щільності деревини.  



 

 

Робочі інструменти Чиста тканина, пензель. 

Очищення інструментів Після закінчення робіт промити водою з милом.  

Склад Парафинова олія. 

Інформація 

Морозостійкість Не морозостійка. 

Гарантійний термін 
зберігання 

5 років. 

Умови зберігання Зберігати і транспортувати в неушкодженій упаковці за температури від +5°С до +30°С. Берегти від 

морозу і прямих сонячних променів. 

Запобіжні заходи 

 Небезпечно. Може бути смертельним у разі проковтування та вдихання. Тримати в місці, 
недоступному для дітей. У разі проковтування: негайно звернутися до ТОКСИКОЛОГІЧНОГО 
ЦЕНТРУ або до фахівця/терапевта. Не викликати блювоту. Якщо необхідна рекомендація лікаря: 
мати з собою упаковку продукту або маркувальний знак. Зберігати під замком. У разі пожежі 

використовувати порошковий універсальний вогнегасник (порошок ABC). Не рекомендується 
використовувати водопровідну воду як вогнегасну речовину. 

Утилізація Не виливати в каналізацію. Уникати потрапляння в навколишнє середовище. Упаковку, сухі звичайні 

та небезпечні рідкі відходи утилізувати відповідно до місцевого законодавства. 

Густина 0,85  кг/л. 

Об’єм 0,25 л – 0,7 л  

 

Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних 
випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції 
та робочих прийомів під час  її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання 
правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має 
можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та 
подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач 
мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому 

Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання  Споживачем вимог 
Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу 
шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право во встановленому порядку вносити зміни в 
Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті www.eskaro.ua із зазначенням дати введення та номера нової 
редакції Технічного опису. З виходом нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу і видаляється Виробником із сайту. 
Додаткову інформацію можна отримати в представника Виробника або на сайті www.eskaro.ua. 

Редакція Технічного опису № 06 від 01.04.2019. 


