
Sauna

Luo oman näköisesi sauna

Chic Trend
ajattoman elegantti, trendikäs  
ja ylellinen valinta

Modern
tyylikäs ajan patinoima  
lopputulos helmiäishohteella



Sauna Suojaöljy

Suojaa kaikkia  
puupintoja  
kosteudelta ja lialta 
kuivissa ja kosteissa 
sisätiloissa

Liberon Sauna Suojaöljy soveltuu 
käsittelemättömälle sekä  
aiemmin öljytylle puulle,  
kuten lauteet, paneelit ja katot.  
Säilyttää puun luonnollisen  
ulkonäön sekä tuntuman.

KÄYTTÖOHJE

Varmista että pinta on puhdas ja kuiva. Hio pinta puhtaaksi ja 
poista hiontapöly. Levitä Liberon Sauna suojaöljy siveltimellä ja 
anna öljyn imeytyä puuhun. 
Jos puu on erityisen kuiva ja kaikki öljy imeytyy puuhun heti, tee 
välittömästi uusintakäsittely. Lämmitä sauna ja pyyhi imeytymä-
tön öljy puhtaalla kankaalla. 
Kun öljy on imeytynyt puuhun, pinta on heti käyttövalmis. 

LIBERON  VINKKI
Liberon Sauna suojaöljy syventää puun omaa väriä riippuen 
puun laadusta. Tee koesively huomaamattomaan kohtaan. 
Ihanteelliset käsittelyolosuhteet: 12 ja 25 °C välillä.

SIVELLIN

LEVITYS

RIITTOISUUS

8–15 m2 / l

TYÖVÄLINEIDEN 
PUHDISTUS

SAIPPUA + VESI

PAKKAUSKOOT: 
0,5L  ja 1,0L    

VOC max 2g/l

Väritön



Saat yhdellä  
käsittelykerralla  
ylellisen suojan  
saunan lauteille,  
paneeleille ja katolle

Liberon Sauna sävyt sopivat 
saunan kaikkien puupintojen 
sävyttämiseen puun syytä  
korostaen. Tuotteet antavat 
puulle kosteudelta ja lialta suo-
jaavan pinnan säilyttäen puun 
luonnollisen ulkonäön sekä  
tuntuman. Ne ovat valumat-
tomia, hajuttomia ja helppoja 
levittää vaaka- ja pystypinnoille.  
Yksi käsittelykerta riittää. 

KÄYTTÖOHJE

Varmista että pinta on puhdas, kuiva ja kauttaaltaan hiottu ja  
pölytön. Sekoita tuote huolella ennen käyttöä. Levitä suuriko-
koisella siveltimellä puunsyyn suuntaisesti. Työstä pieni alue 
kerrallaan. Lopputulos riippuu käsittelytavasta sekä siitä, miten 
tuote pyyhitään pois. Erilaisen lopputuloksen saamiseksi on kaksi 
mahdollista käsittelytapaa: 
1. Halutessasi voimakkaamman ja tummemman sävyn, levitä 
yksi ohut kerros ja anna pinnan kuivua 4 tuntia ennen saunan 
käyttöönottoa. 
2. Saadaksesi läpikuultavamman sävyn, levitä yksi ohut kerros 
ja pyyhi imeytymätön aine pois välittömästi puhtaalla, kuivalla 
puuvillakankaalla ja anna pinnan kuivua 4 tuntia.
Sauna Sävyllä käsitellyt saunanlauteet suojataan Liberon Sauna 
suojaöljyllä ja sen ohjeiden mukaan.
LIBERON  VINKKI
Puulaatu vaikuttaa lopputuloksen. Tee koesively huomaamatto-
maan kohtaan varmistaaksesi värin sopivuuden sekä toivotun 
lopputuloksen. Ihanteelliset käsittelyolosuhteet: 12 ja 25 °C välillä.

Sauna Sävy

CHIC

Valkoinen

MODERN

Ajopuu

MODERN

Tuhka

MODERN

Kelo

CHIC

Musta

CHIC

Harmaa

KUIVUMISAIKA

LEVITYS

SIVELLIN
TAI   RIEPU

RIITTOISUUS

12 m2 / l

TYÖVÄLINEIDEN 
PUHDISTUS

PAKKAUSKOOT: 
0,75L  ja 2,5L   

VESI

VOC max 2g/l
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Colornova Oy 010 321 0540
Minkkikatu 1–3 info@colornova.fi
04430 Järvenpää www.colornova.fiKodin uusi ilme


