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TECHNICKÝ LIST 

SUPI SAUNAPESU 
Čistič povrchů v saunách 

 

 

 

POPIS VÝROBKU  

Supi Saunapesu je bílící a kyselý čistící prostředek, který rozpouští povlaky 

vápenných sedimentů v saunách a místnostech se zvýšenou vlhkostí.  

  

 

VLASTNOSTI VÝROBKU A DOPORUČENÉ POUŽITÍ  

• Sauny a jiné vlhké místnosti.   

• Přestože je produkt kyselý, je jemný a nekorozivní. Při čištění spár dlaždic 

koncentrovanými a silnými roztoky je však třeba postupovat opatrně. 

Nepoužívejte společně s výrobky obsahující chlor. 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY  

 

 

KÓD VÝROBKU     001_7099.     

HUSTOTA   1,03 kg/l (ISO 2811). 

POMĚR MÍCHÁNÍ   V závislosti na stupni znečištění, přidat 1 až 2 dl Supi 

Saunapesu do 5 litrů vody. Hodnota pH v roztoku připraveném 

na použití: cca 2.     

BALENÍ   0,5l, 1l.   

APLIKACE   Štětcem nebo houbou.    

ŘEDIDLO   Voda.   

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ   Nářadí čistěte vodou.     

PŘEPRAVA A 

SKLADOVATELNOST  

Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech při teplotách 

od +5°C do +25°C. Chraňte před mrazem.  

 

 

  

NÁVOD NA POUŽITÍ:   

 

PODMÍNKY APLIKACE: Teplota vzduchu by měla být alespoň 5°C, relativní vlhkost vzduchu nižší 

než 80%.   

 

ROZPOUŠTĚNÍ VÁPENNÝCH USAZENIN: Použijte 10-15% roztok. Supi Saunapesu je možné 

použít i neředěný na povrchy trvale napadnuté vápennými sedimenty a jinými nečistotami. 

   

BÍLENÍ SAUNOVÝCH LAVIČEK: Smíchejte stejné množství Supi Saunapesu a vody (1:1) a nechte 

působit přibližně 15 minut.  

POZNÁMKA: Lavičky vždy po ošetření opláchněte čistou vodou. 

   

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nádoby jsou opatřeny bezpečnostními etiketami, které si před 

použitím pečlivě prostudujte. Bližší informace o nebezpečných účincích a ochraně jsou uvedeny v 

Bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání klienta. 
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OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Zabraňte vylití do kanalizace, vodních systémů a půdy. 

Recyklujte prázdné, suché obaly nebo jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy.  Zneškodněte 

kapalný odpad v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobce: Tikkurila Oyj,  P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 

2000, Obchodné  ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com  

 

Distributor v ČR: Dejmark Czech s r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 

416, info.cz@dejmark.com, www.dejmark.cz. 

  
 
 
 
 
Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou 
uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna našim operačním systémem, na základě požadavků 
norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu 
faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku 
v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací 
jednostranně bez předchozího upozornění. 
V případě, že máte v úmyslu použít výrobek pro jakýkoli jiný účel, než je doporučeno v tomhle dokumentu bez předchozího 
získání našeho písemného potvrzení o vhodnosti na zamýšlené použití, probíhá takéto použití na vlastné nebezpečí. 
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