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Do Czyszczenia drewnianych
saun polecamy saunareiniger

Koncentrat zapachowy do sauny
Zawartość: naturalne olejki eteryczne, alkohole, substancje nośne.

Koncentraty służą do przygotowywania zapachowego roztworu wodnego, którym polewa
się kamienie w saunie.
Dodatki zapachowe zwiększają przyjemność przebywania w saunie.
Koncentrat służy do tzw. Terapii zapachowej w saunie. Nadaje się zarówno do manualnego przygotowania
wody do spryskiwania kamieni w saunie jak i do automatycznych urządzeń napachniających saunę.
Właściwości:
- środki płynne
- szybko rozpuszczające się w wodzie
- bardzo wydajne
- lekkopalne
- nie zmieniają zapachu po wyparowaniu na kamieniach
- nie zostawiają brzydkich osadów na kamieniach.
Sposób użycia:
Koncentraty rozpuszcza się w wiaderkach z wodą do polewania kamieni w saunie. Do wiaderka wlewa się ok.
4-5 l zimnej wody i ok. 3-10 ml koncentratu (w zależności od wielkości sauny).
Przy zmianie zapachu należy wiaderko wypłukać gorącą wodą, żeby usunąć resztki poprzedniego zapachu.
Zapachów nie powinno się przedozować gdyż może to spowodować zaczerwienienie i pieczenie oczu.
Wszystkie zapachy można ze sobą mieszać i tworzyć kompozycje zapachowe.
Właściwości zapachu
Szybkoulatniające (SU) np. Eukaliptus, Limonka
Wolnoulatniające (WU) np. Orientalny

Gotowe roztwory ml koncentratu na 5 l wody
7-10 ml
3-7 ml

Porady: Określenia SU lub WU można znaleźć na etykietach. W celu lepszego rozprzestrzeniania się
zapachu należy wcześniej saunę dobrze przewietrzyć. Wskazane jest przy częstych zmianach zapachów
używać najpierw zapachy szybkoulatniające się, a potem wolnoulatniające. Uwaga: kamienie z osadem lub w
ogóle za małe kamienie mogą zapach zmienić lub nawet doprowadzić do nieprzyjemnych zapachów – należy
je umyć lub zużyte wymienić na nowe.
RTS
UWAGA – nie rozpuszczony w wodzie koncentrat nigdy nie nalewać bezpośrednio na kamienie – możliwość
pożaru!
Produkt należy chronić przed słońcem i mrozem, przechowywać w szczelnie zamknięty w chłodnym
pomieszczeniu.
Koncentrat do łaźni parowych, bio-saun, z generatorem pary.
Zawartość – alkohole, naturalne olejki eteryczne, substancje nośne.
Zapachy służą do automatycznego dozowania do przewodów z parą wodną w generatorach pary. Nie nadają
się do użytku w saunach.
Właściwości
- środki płynne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale zakładowym 100 000 PLN z siedzibą w Sosnowcu ul. J. Gacka 1.
Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000104015 przez Sąd Rejonowy w Katowicach
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Zarząd: Jerzy Szafran, Mirosław Czajka, Cedrik Mayer-Klenk

-

lekko rozpuszczalne w parze wodnej
bardzo wydajne
łatwopalne
niezmieniają zapachu pod wpływem gorącej pary

Zastosowanie
Zapachu przed podłączeniem do automatycznej stacji nie wolno rozcieńczać. Do dozowania należy najlepiej
używać pomp perystaltycznych wyposażonych w węże z naturalnego kauczuku.
Każdy system dozowania powinien mieć możliwość ustawienia 2 cyklów (faz) pracy.
A – czas dozowania – urządzenie podaje określoną ilość zapachu w zależności od wielkości kabiny żądanej
intensywności zapachu
B – czas przerwy – gdzie urządzenie dozuje zapach w przewód parowy.
Długość cyklu B zależy od rodzaju zapachu tzn. czy jest szybko lub wolno ulatniający się.
Zalecane stosowanie zapachu przy ustawieniu czasu dozowania 2-3 sek. lub 2-5 ml.
Rodzaj zapachu
Szybkoulatniające się np. Eukaliptus, Orange
Wolnoulatniający się np. Oriental

Czas przerwy
3-5 minut
5-8 minut

Porady:
Określenia LU (SU) lub (WU) można znaleźć na etykiecie. W celu osiągnięcia optymalnego zapachu należy
zapewnić w łaźni parowej możliwość dobrej wentylacji. Wzmaga ona nie tylko intensywność zapachu ale
polepsza optycznie jakość mgły i pary w łaźni. Żeby nie powstawały w łaźni nieprzyjemne zapachy zalecane
jest codzienne gruntowne mycie łaźni. Do mycia kabin wyposażonych w kafelki lub zbudowanych z tworzyw
sztucznych zalecamy nasz Dampfbadreiniger
Produkt należy przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym pojemniku. Chronić przed słońcem i
mrozem.
UWAGA – łatwopalny.

