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VALTTI OPAQUE 
ochrana d eva 

 
 

 

POPIS 
 

Polomatná alkydem posílená akrylátová barva na d evo 
v exteriéru. Valtti Opaque vyniká vlastnostmi jako je 
odolnost povětrnostním vlivům, flexibilita, dlouhá životnost 
a nenáročnost na údržbu. Valtti Opaque je schopna díky 
mikroporézní struktu e regulovat vlhkost d eva a tím 
zabraňuje praskání a loupání nátěru. 
 

P ÍKLADY POUŽITÍ D evěné obložení domů, sruby, dve e, okna, zahradní 
altány a jiné stavby. Valtti Opaque lze použít na povrchy 
d íve natírané alkydovými barvami nebo lazurami. 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

Obsah sušiny objemově: 30-37% podle odstínu. 
Hustota: 1,1-1.2 kg/l. 
Báze VVA a VC. 
 

Tónování 
 

Dostupná v bílé a ve většině odstínů podle vzorkovnice 
Tikkurila Vinha nebo Tikkurila Facade Color Collection. 
Upozornění: zvolený odstín se vysycháním mění. Odpovídá 
až po úplném vyschnutí. 
 

NÁVOD K POUŽITÍ 
 

 

P íprava povrchu Natíraný povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty, 
prachu,oleje, vosku, rzi a volných částic. Použijte vhodné 
prost edky Tikkurila na odstranění plísní a nečistot. 
Vytmelte praskliny, spoje a díry po h ebících vhodným 
tmelem. Lesklé a hladké povrchy p ed aplikací zdrsněte. 
Zajistěte, aby byl celý povrch pečlivě p ipraven p ed 
základním i vrchním nátěrem. 
Upozornění: diskolorace zvláště u světlých odstínů se 
může projevit na místech, kde jsou suky a smolná místa. 
Zvláštní pozornost je t eba věnovat p ípravě povrchu u 
takových d evin jako je Dub, Buk, Cedr, Teak, Mahagon, 
Idigbo a jiné tropické d eviny. Ty mají zvýšený obsah olejů 
a ve vodě rozpustných taninů, které pak mohou ovlivnit 
schnutí, vytvrzení a p ilnavost nátěru. 
 

Napuštění D íve nenat ené d evo opat ete celoplošným nátěrem 
napouštědlem Valtti Base. Povrchy, které obsahují látky jež 
by mohli prosáknou nátěrem ošet ete základní barvou 
Otex. Kovové části jako spojovací materiál nebo kování 
opat ete základním nátěrem barvou Rostex Super, nebo 
Everal Metal Primer. Upozornění: nátěr napouštědlem Valtti 
Base by měl být proveden vždy, pokud nebylo d evo 
tlakově impregnováno dodavatelem. Aplikujte dostatečnou 
vrstvu ve směru let. 

 Výrobce:     Distributor: 
  TIKKURILA PAINTS OY, PO BOX 53   Povrchové úpravy Plus, s.r.o. 
  01301 Vantaa, Finsko     kancelá  a sklad: T . T. Bati 211, 760 01 Zlín 
  Tel.: + 358 9 8577 41,       e-mail: puplus@puplus.cz 
  Fax: + 358 9 8577 6911     Tel./fax.:  + 420 577 100 249 
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VALTTI OPAQUE 
ochrana d eva 
 

 

APLIKACE 
 

Štětcem, st íkáním nebo máčením. 
Pro tlakové st íkání použijte trysku 0.018“.0.023“. 

edění: v p ípadě pot eby do 10% vody. 
 

Podmínky k nanášení 
 

Všechny povrchy musí být suché, vlhkost d eva pod 20% 
a teplota vzduchu min. +5°C, a relativní vlhkost vzduchu 
pod 80%. 
 

Nanášení 
 

P ed použitím Valtti Opaque důkladně promíchejte. 
Nanášejte ve dvou nátěrech ve směru let. 
 

Vydatnost 
 

Hladké d evo: 8-10 m2/litr v jedné vrstvě. ezivo: 4-8 m2/litr 
v jedné vrstvě. Síla mokrého filmu je 100-250μm v jedné 
vrstvě a suchého 40-100μm. Skutečná vydatnost závisí na 
mnoha faktorech jako struktura a savost povrchu, jeho 
vlhkost nebo metoda aplikace. 
 

Doba schnutí 
 

P i 23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu: na dotek cca 
po 4-8 hodinách další nátěr po 24 hodinách. 
 

Čištění nástrojů Štětce a nástroje čistit vodou okamžitě po ukončení práce. 
 

Údržba V závislosti na mí e zátěže a klimatickým podmínkám jeden 
nátěr Valtti Opaque obvykle postačí jako údržbový nátěr po 
5-7 letech. 
 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO 
PROST EDÍ 
 

Prázdné obaly recyklujte nebo zneškodněte v souladu s 
místními p edpisy. Tekuté zbytky zneškodněte v souladu s 
místními p edpisy. 
 

Bezpečnost Práce 
Podle na ízení EU 99/45/EC 
 
 

Xi- Dráždivý 
Obsahuje: Octylisotgiazolone 
R43- Může vyvolat senzibilizaci p i styku s kůží. 
 
 

SKLADOVÁNÍ A P EPRAVA ADR/RID 
Chraňte p ed mrazem! 
 

   

 
Výše uvedené informace jsou odrazem výsledků laboratorních testů a praktických zkušeností. Kvalita produktu je ově ována 
operačním systémem založeným na požadavcích norem ISO 9001 a ISO 14001. Výrobce není zodpovědný za škody způsobené 
nedodržením instrukcí nebo použitím produktu k nevhodnému účelu. 
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