
SUPI SAUNA PRODUCTEN 
Voor een unieke beleving 

De Supi productlijn zorgt voor sfeer en beleving in de sauna en beschermt het hout. 
De Supi productlijn bevat uitstekende producten voor bescherming en reiniging van saunabanken, wanden, 
plafonds en de houten vloer in de sauna.





SUPI FLOOR OIL  
Bescherm houten saunavloeren en 
houten vloeren in natte ruimten. 

VOORBEHANDELING

Nieuwe, onbehandelde houten oppervlakken.

Verwijder vuil en stof, neem af met water. Laat 
drogen en schuur splinters met schuurpapier. 
Verwijder schuurstof.

Oude en eerder geoliede oppervlakken.

Reinig met Supi Clean Reiniger volgens instructies, 
spoel af en laat drogen. Schuur het oppervlak 
wanneer nodig en verwijder schuurstof. Gebruik 
schraper of staalborstel om loszittende delen te 
verwijderen. Verwijder eventuele lagen die op het 
hout liggen. 

AANBRENGEN

Goed roeren voor en tijdens gebruik.

Breng een laag Supi Floor Oil aan met kwast 
of spons zodat de olie wordt geabsorbeerd 
door het hout. Behandel het oppervlak zonder 
onderbreking en per plank om een egale kleur te 
verkrijgen. Verwijder niet geabsorbeerde olie na 
ongeveer 30 minuten. Olie behandeling maakt het 
hout donkerder van kleur. 

Verwarm de sauna en ventileer goed alvorens in 
gebruik name.

Herhaal deze behandeling wanneer nodig. 
Oppervlakken welke constant blootgesteld 
worden aan vochtigheid zullen regelmatig 
onderhoud nodig hebben.

  AAN DE SLAG

Supi Floor Oil is een watergedragen, kleurbare houtolie voor gebruik binnenshuis, gebaseerd op natuurlijke 
oliën. Het is gemakkelijk aan te brengen en droogt snel. Een laag is normaal gesproken genoeg. Supi Floor Oil 
beschermt het hout tegen vocht en vuil en vertraagd scheuren en splijten van hout. Supi Floor Oil wordt 
gebruikt ter bescherming van kaal hout of eerder geolied hout in natte ruimten. Tevens geschikt voor 
thermisch gemodificeerd hout en hardhout. Supi Floor Oil is M1 gecertificeerd. 

Supi Floor Oil kan gekleurd worden volgens de Interior Wood Stains and Lacquers kleurenkaart. 

Dekking: 8–15 m2/l

 



SUPI ARCTIC 

Supi Arctic is een watergedragen product met 
parelmoer pigmenten. Geschikt voor behandeling 
van houten wanden en plafonds in sauna, 
stoomcabine, wasruimte en kleedkamer. 

Kleurbare Supi Arctic kleurt uw sauna bijvoorbeeld 
in de kleur van vergrijsd hout of in een mooie, 
chique donkere tint. Er zijn tien parelmoer kleuren, 
welke u kiest uit de Valtti Arctic kleurenkaart. 

Dekking: 8-12 m2/l

Nieuwe, prachtige glans voor in de sauna

Supi Arctic bevat 
glinsterende parel-
moer pigmenten

SUPI WAX 

Supi Wax is een watergedragen product ter 
bescherming van het hout. Bevat een natuurlijke 
wax voor behandeling van houten oppervlakken. 
Het product trekt in het hout en laat een natuurlijke, 
zijdezachte, matte beschermlaag achter. Het is 
geschikt voor behandeling van saunabanken, 
wanden en plafonds als ook deuren en kozijnen. 
Supi Wax is verkrijgbaar in drie ready-mixed kleuren: 
Zwart, Wit en Grijs. Kleurloze Supi Wax kan gekleurd 
worden volgens de Interior Wood Stains and 
Lacquers kleurenkaart, kleuren welke gemarkeerd 
zijn met een asterisk (*) . 

Dekking: 8-12 m2/l

Noot! TVT 318R is een zeer geschikte kleur voor 
thermisch gemodificeerd hout.
 

Wit
Een ready-mixed product wat de 
kleur van licht hout behoudt.

Kleurloos
Kan gekleurd worden. Kleurloos 
wanneer een transparant resultaat 
gewenst is.

Zwart
Een ready-mixed product waarmee 
u de sfeer van een smoke-sauna 
creëert.

Natuurlijke bescherming voor 
saunabanken en andere houten 
oppervlakken in de sauna. 

Grijs 
Een ready-mixed product voor een 
trendy vergrijsde look van hout.







SUPI CLEAN
REINIGER

Voor effectieve reiniging 

Supi Clean Reiniger desinfecteert, bevat geen chloor en 
verwijdert kalkaanslag. Dit reinigingsproduct is geschikt voor 
reinigen van hout, metaal en tegels in de sauna en andere natte 
ruimten. Mix een hoeveelheid Supi Clean Reiniger in water, 
afhankelijk van de vervuiling van het te behandelen oppervlak.

SUPI BENCH PROTECTION 
BANKBESCHERMING 

Beschermt tegen vuil en vocht

Supi Bankbescherming is een paraffine olie die zowel onbehandeld als eerder met 
Supi Bankbescherming behandeld hout beschermt tegen vocht en vuil. De Supi 
Bankbescherming wordt geabsorbeerd door het hout en versterkt de natuurlijke 
uitstraling van hout. Supi Bankbescherming verdiept de eigenlijke houtkleur, 
maakt de kleur donkerder. Het eindresultaat is afhankelijk van de houtsoort. 

Dekking: 8-15 m2/l 

SUPI FINISH
BESCHERMING 

Bescherming voor wanden en plafonds

Supi Finish is een watergedragen product voor behandeling 
van wanden en plafonds in sauna, stoomruimte, wasruimte en 
kleedruimte. Het vormt een laagje op het hout wat water en vuil 
afstoot. Supi Finish bevat componenten welke het hout beschermen 
tegen schimmel. Kan gekleurd worden volgens de Interior Wood 
Stains and Lacquers kleurenkaart. 

Dekking: 8-12 m2/l
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