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TYP  Obsahuje parafínový olej, bezbarvá ochrana dřeva bez zápachu. Vytváří vodu  
  odpudivý a snadno udržovatelný a zároveň prodyšný povrch.  Transparentní  
  vosk zvýrazní přirozený odstín dřeva.  

   Barva splňuje emisní požadavky RTS, Finské klasifikace 

čistoty místnosti pro stavební materiály. M1 - nejvyšší emisní třída: výrobky 

mají naměřené nejnižší hodnoty emisí, které mají vliv na zdraví. 

UŽITÍ Na dřevěné povrchy v saunách (lavice, obložení stěn a stropů). Vhodná na 
nové i dříve voskované dřevo. Lze použít na obklady stěn a stropů i jinde 
v interiéru.  

 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
Netěkavé látky   cca 25 vol.% 
VOC    limit (kat A/f): 130 g/l 
Praktická spotřeba  v jedné vrstvě na hladký povrch: cca 10m2/l 
Hustota   cca 1,0 g/ml 
Doba schnutí, +23°C/ r.v. 50% 
- proti prachu   za 1/2 hod 
- další vrstva   za 1 hod 
Mytí pomůcek   teplá voda a saponát 
Odstín    bezbarvý, bílý, šedý, černý 
 
POKYNY PRO POUŽITÍ 
Příprava povrchu Nové povrchy zbavíme prachu a nečistot. Dříve voskované povrchy omyjeme 

přípravkem RENSA SAUNA a opláchneme pečlivě vodou. Pokud je povrch 
dříve lakovaný nebo olejovaný, je potřeba ho přebrousit. Provedeme 
zkušební nátěr. 

Aplikace Před použitím pečlivě promícháme. Tónovaný vosk promícháváme i 
v průběhu aplikace. 

 Nanášíme štětcem nebo houbou. Na obložení v saunách stačí jedna vrstva, 
stropy natřeme 2x. Tónovaný vosk lze ředit podle potřeby vodou 5-20%, 
pokud se nanesená vrstva zdá být příliš sytá. Sytost odstínu závisí na savosti 
povrchu a případných předchozích vrstvách.  

Podmínky při práci Povrch musí být suchý. Při práci a schnutí musí být teplota povrchu, vzduchu 
a přípravku nad +10°C a relativní vlhkost vzduchu pod 80%. Větrání urychlí 
proces schnutí. 

 Po aplikaci/ před užitím je třeba saunu předehřát a vyvětrat. Následující den ji 
lze již začít používat, nicméně opatrně; konečného výsledku dosáhne film cca 
po třech týdnech.   

  
 Skladujeme chladu a hermeticky uzavřených nádobách. 
 Povrch udržujeme čistý neutrálním (pH 6-8) saponátovým roztokem – lehce 

setřeme hadrem či houbou/ opláchneme čistou vodou. Vyvarujeme se tření a 
kartáčování. 

 
 NESMÍ ZMRZNOUT 
 
 
 
 
 
 
Informace o barvě uvedené v kmenovém listě jsou podloženy laboratorními zkouškami a praktickými zkušenostmi. Všechny údaje jsou jen 
uvádějící, neboť podléhají mimo jiné výběru odstínu, konečnému efektu atd. Vzhledem k tomu, že nemůžeme ovlivnit práci s barvou a 



okolnosti, při kterých je užívána, zodpovídáme pouze za kvalitu barvy a garantujeme, že plně odpovídá výrobním normám firmy TEKNOS. 
Nezodpovídáme za škody vzniklé z nedodržování pokynů uvedených v kmenovém listě.  


