
SUPI SAUNATOOTED
Hea aura loomiseks

Tikkurila Supi sarja toodetega saad luua mõnusa meeleolu oma saunas ja samal 
ajal kaitsta puitpindu niiskuse eest. Lisaks on saun lihtsasti puhastatav. Supi tooteid 
on nii saunalavale, -pinkidele, laudisseintele ja -lagedele ning ka puitpõrandatele.





Supi Saunapesu 
saunapesuaine
Supi Saunapesu puhastab, desinfi tseerib ja valgendab puitpinnad ilma 
kloorita ning lahustab keraamilistelt plaatidelt efektiivselt lubjajääke. 
See happeline pesuaine sobib sauna ja teiste märgade ruumide 
puit-, metallpindade ja keraamiliste plaatide puhastamiseks. Kasuta 
puhastusvahendit puitpinna pesemiseks enne hooldustöötlemist või 
ka igapäevaseks puhastamiseks.

Pakendid: 0,5l; 1l
Segamissuhe: olenevalt pinna määrdumisest 1–2 dl pesuainet 5 liitris vees

Supi Laudesuoja 
värvitu õli saunalavale
Supi Laudesuoja on parafi inõli, mis sobib töötlemata kui ka varem 
kaitseainega töödeldud puitpindadele ning kaitseb neid niiskuse 
ja määrdumise eest. Kaitseaine imendub puidu sisse, jättes pinnale 
naturaalse välimuse. Sõltuvalt puiduliigist süvendab kaitseaine puidu tooni.

Toonimine: ei ole toonitav
Pakendid: 250 ml ja 1l
Kulu: 8–15 m²/l

Supi Saunasuoja 
toonitav kaitseaine seintele ja lagedele
Supi Saunasuoja on poolmatt veepõhine saunakaitseaine, mis sobib 
puidust seina- ja laelaudade töötlemiseks leili-, pesu- ja riietusruumides. 
Saunakaitseaine moodustab mustust ja vett tõrjuva pinna. Toode sisaldab 
hallitusvastaseid aineid ja sobib kasutamiseks ka dušinurgas. 

Toonimine: võib kasutada värvituna või toonida Tikkurila laki 
ja peitsi värvikaardi järgi (36 tooni)
Pakendid: 0,9l; 2,7l; 9l
Kulu: 8–12 m²/l

Saunalava, seinte ja lagede viimistlemine

Sauna pindade pesemine





Supi Saunavaha on looduslikku vaha sisaldav 
veepõhine toode sauna puitpindade töötlemiseks. 
Saunavaha imendub puidu sisse ning annab sellele 
loomulikult kauni ja siidiselt mati pinna.

Toonimine: võib kasutada värvituna, valmistoone
(hall, must, valge) või toonida Tikkurila laki ja peitsi
värvikaardi tärniga (*) tähistatud värvitoonides
3441-3451 (11 tooni)

PS! TVT318R toon jätab uuele puidule termotöödeldud
puiduga sarnase tooni ja sobib ka termotöödeldud
puidu hooldustöötlemiseks.

Pakendid: toonitavad 0,225l ja 9l
valmistoonid 0,3l; 1l
Kulu: 10–13 m²/l

Värvitu 
jätab naturaalse
viimistluse

Valmistoonid:

Hall 
Meenutab töötlemata
vana puidu tooni

Must
Loob suitsusaunale
omase ilme

Valge
Säilitab uue puidu algse
heleda tooni

Supi Saunavaha 
toonitav saunavaha lavale, 
-pinkidele, seintele, lagedele 
ning ka ustele ja aknaraamidele

Supi Arctic 
sädelev kaitseaine 
seintele ja lagedele
Supi Arctic on kergelt sädelev pärlmutterpigmenti
sisaldav veepõhine dekoratiivne saunakaitseaine leili-,
pesu- ja riietusruumide seintele ja lagedele. Sisaldab
hallitusvastaseid aineid. Ei sobi lavalaudadele.

Toonimine: toonida Arctic värvikaardi järgi
(11 pärlmuttertooni). Näiteks mustaks toonitud
tootega saab luua söestunud palgile iseloomuliku
helkivmusta tooni.

Pakendid: 0,9l; 2,7l
Kulu: 8-12 m²/l

Saunalava, seinte ja lagede viimistlemine



Supi Lattiaöljy 
toonitav põrandaõli
Supi Lattiaöljy on looduslike õlide baasil veepõhine puiduõli saunapõrandate
ning teiste puitpõrandate ja restide õlitamiseks niisketes ruumides. Sobib ka
töötlemata, varem õlitatud, termotöödeldud ja lehtpuust pindade töötlemiseks.
Põrandaõli on lihtne kasutada ja see kuivab kiiresti. Tavaliselt piisab ühest kihist
õlitamisest. Õlitamine kaitseb puitu niiskuse ja mustuse eest ning aeglustab
puitpinna pragunemist.

Toonimine: toonida Tikkurila laki ja peitsi värvikaardi järgi (36 tooni)
Pakendid: 0,9l
Kulu: 8–15 m²/l

Sauna põranda õlitamine



Tee vajalikud ettevalmistused ja kaitse pinnad enne
tööga alustamist. Varu endale kõik tööks vajalikud 
töövahendid ja tooted.

Uued töötlemata puitpinnad
Puhasta puitpind mustusest ja tolmust ning niisuta 
kergelt veega. Lase kuivada ning lihvi ülestõusnud 
puidukiud kergelt üle. Eemalda lihvimistolm.

Vanad ja varem õlitatud pinnad
Pese pind Supi Saunapesu puhastusvahendiga, 
järgides kasutusjuhendit. Loputa pind hoolikalt 
ja lase kuivada. Vajadusel lihvi pind ja eemalda 
lihvimistolm. Eemalda pinnalt igasugune vana
viimistluskiht enne töötlemist.

Sega toonitud Supi toodet põhjalikult enne
kasutamist ja aeg-ajalt ka kasutamise ajal.

Kanna toode pinnale pintsli, käsna või vaht-
plastpintsliga nii, et kogu õli imbuks ühtlaselt 
puidu sisse. Ühtlase tooni saamiseks töötle pin-
da ühe laua kaupa puidusüüga samas suunas. 
Pühi üleliigne õli lapiga ära v.a. Supi Arcticuga 
töötlemisel. Vajadusel tee hooldusõlitamist. 
Pidevalt niiskusega kokku puutuvaid pindasid 
tuleb korrapäraselt hooldada.

Supi saunatooted ja pinnanäidised on saadaval 
ehituskauplustes üle Eesti. Vaata saunatoodete 
täpsemaid kasutusjuhendeid ja videoid 
www.tikkurila.ee.

Saunapindade viimistlemise juhend

Eeltöötlus Töötlemine



Ideid sauna viimistlemiseks

Musta Supi Saunavahaga viimistletud saun loob
mõnusa suitsusaunaga sarnase meeleolu.

Hele oksavaba puit on saanud valge Supi 
Saunavahaga veelgi valgemaks.

Tumenenud puidule võiks valida veelgi tumedama
tooni, et lõpptulemus jääks ühtlane ja kaunis.
Pind on töödeldud Supi Saunavahaga, toon 3445.
Pilt: Sanna Laurila blogist.

Must sobib hästi kokku ka teiste toonidega.
Katseta näiteks musta seina ja valge lava kooslust.

Küsi vajadusel nõuannet värvikaupluste müüjatelt, 
Värviliini infotelefonil 12011 või Livechatis. 

Tutvu tasuta koolituste programmiga www.tikkurilakoolituskeskus.ee.


