
 

  

      

 

 

 

 

Saunalakk 
Захисний засіб для лазні 
 

 Глибоко вбирається 

 Захищає деревину від високих температур 

 Оберігає поверхню від вологи та забруднень 

 Тонується 

 

         
 

Опис 

Властивості Акрилатний водорозріджуваний захисний засіб для сауни. 
 

 Чудово вбирається в поверхню, не змінюючи зовнішнього вигляду деревини. 

 Швидко висихає, утворюючи напівматове покриття без вираженої плівки. 
 Створює надійний бар'єр, захищає дерев'яні поверхні від забруднень та розбухання. 
 Оброблена поверхня стійка до частого миття та легко очищається завдяки вмісту воску. 

 Витримує нагрівання до +110 °С. 
 Захищає від виникнення синяви та цвілі. 
 Не порушує природного «дихання» деревини. 

 Майже не пахне, не змінює характерний банний аромат деревини. 
 Тонується за системою Eskarocolor. 

 

Гранично допустимий вміст ЛОС продукту (підгрупа e) 130 г/л. Максимальний вміст ЛОС у продукті 
<130 г/л. 
 

Блиск: 

 напівматовий  (приблизно 20) за EN 13300. 

Призначення Для захисту стін та стель, віконних рам, дверей, плінтусів у приміщеннях із підвищеною вологістю 

(лазневі приміщення, парильні, роздягальні, гаражі, підвали, кесони). Не рекомендується для обробки 
банних полиць та банних лавок, для цього використовувати Sauna Oil або Saunavaha. 

Типи поверхонь для 

нанесення 

Дерев'яні, деревоволокнисті поверхні. 

Стандарти якості  EN 13300 - стандарти класифікації параметрів покривності, ступеня блиску, стійкості до мокрого 
стирання для водорозріджуваних лакофарбових матеріалів для оздоблення стін та стель 
всередині приміщень. 

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

 Якість продукції та обслуговування гарантується системою керування якістю навколишнього 

середовища, охорони здоров'я та безпеки праці відповідно до стандарту ISO 9001: 2015; ISO 
14001: 2015 та OHSAS 18001: 2007. 

Технічні характеристики 



 

 

Підготовка поверхні Поверхня має бути очищена від бруду, жиру, пилу та висушена (вологість деревини не більше ніж 
20%). З раніше лакованих поверхонь видалити старе покриття, що відшаровується. Шорсткі поверхні 

злегка зволожити за допомогою пульверизатора, дати висохнути та відшліфувати дерев'яні волокна, 
що піднялися, пил ретельно видалити. 

Нанесення Перед застосуванням засіб ретельно перемішати. Наносити м'яким пензлем або лаковим валиком 

уздовж волокон  дерева у два шари (в парильних приміщеннях - в один). Другий шар наносити не 
раніше, ніж через 2-3 години після нанесення першого. Перед нанесенням другого шару поверхню 
рекомендуємо злегка відшліфувати. За потреби засіб можна розбавити водою (не більше ніж 5%). 

Наносити за температури не нижче +10 °С та не вище +30 °С та відносної вологості повітря не вище 
80%. 

Догляд за пофарбованою 
поверхнею 

Остаточну зносостійкість покриття набуває приблизно через 4 тижні - протягом цього часу звертайтеся 
з поверхнею обережно, поки вона не придбає остаточну твердість. За потреби поверхню можна 

піддавати легкому очищенню м'якою губкою або ганчіркою приблизно через 2 доби після нанесення. 
Для миття пофарбованої поверхні рекомендуємо використовувати воду, нейтральні та середньої 
лужності мийні засоби (рН до 9). Не використовувати органічні розчинники, абразивні очищувальні 

засоби, а також жорсткі губки та щітки. Перед першим використанням після фарбування сауну нагріти 
та ретельно провітрити. 

Колір Білий, після висихання прозорий. 

Тонування Машинне тонування за системою  Eskarocolor. У разі тонування засіб необхідно розбавити водою від 

20% до 25%. 

Витрата 10-14 м²/л. 

Розчинник/розріджувач Вода. 

Час висихання Від пилу - 0,5 години, для нанесення другого шару – 2-3 години за +20 °С та відносної вологості 

повітря 50%. У разі зниження температури та збільшення вологості час висихання відповідно 
збільшується. 

Робочі інструменти Валик, пензель. 

Очищення інструментів  Після закінчення робіт промити водою з милом. 

Склад Акрилатна дисперсія, віск, функціональні добавки, вода. 

Додаткова інформація 

Морозостійкість Не морозостійкий. 

Гарантійний термін 
зберігання 

3 роки. 

Умови зберігання Зберігати в непошкодженій упаковці за температури від +5 °С до +35 °С. Берегти від морозу та 
прямих сонячних променів. 

Запобіжні заходи Містить 1,2-Бензізотіазол-3(2Н)-он, 4,5-дихлор-2-октил-2H-ізотіазол-3-он, 2-Метил-5-хлор-(2Н)-
ізотіазол-3-он із 2-метил-(2Н)-ізотіазол-3-оном. Може спричинити алергічну реакцію. За необхідності 
звернутися за медичною допомогою, по можливості показати упаковку/маркування продукту. Тримати 

в місці, недоступному для дітей. Для запобігання нещасним випадам рекомендується використовувати 
елементарні засоби індивідуального захисту. 

Утилізація Не виливати в каналізацію. Уникати потрапляння в навколишнє середовище. Упаковку, сухі звичайні 
та рідкі відходи утилізувати згідно з місцевим законодавством. 

Щільність 1 кг/л. 

Об’єм 0,95 л – 2,4 л 

Наведена інформація про продукт заснована на результатах лабораторних досліджень та практичному досвіді застосування продукту в залежності від 
місця та 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 й використання нашого продукту, а також численні чинники, 
які впливають на його експлуатацію. Тому ми не несемо відповідальності за шкоду, спричинену недотриманням інструкцій із застосування та 
транспортування продукту або порушенням термінів та 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/. 

Редакція Технічного опису №03 від 05.06.2019. 




