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VALTTI COMPLETE 
matná lazura na d evo s voskem 

 
 

 

 

POPIS 
 

Inovativní dekorační a impregnační přípravek pro nátěry 
všech typů dřeva v exteriéru. Výrobek má tixotropní 
vlastnosti – snadná aplikace, nestříká, neskapává. Výrobek 
vytváří barevný film, který je odolný vůči mikroorganismům, 
chrání před vlhkostí, nepraská, neolupuje se. Díky přídavku 
vosku vykazuje nátěrový film vysokou odolnost vůči 
poškrábání a obrušování. Nevyžaduje aplikaci základního 
nátěru. Vysoce kvalitní tónovací koloranty zaručují stálý a 
odolný odstín. 
 

P ÍKLADY POUŽITÍ Všechny typy dřeva. Ploty, zábradlí, zahradní nábytek, 
besídky, dveře, schody, okna atd. 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

Objemová sušina: cca. 23% v závislosti na odstínu 
Specifická hmotnost: 0,91 kg/l 
Finální vzhled: Matný 
Balení: 0,9l, 2,7l, 9l 
 

Vydatnost 
 

Až do 20 m2/l na jednu vrstvu u hladkých dřevěných 
povrchů. Skutečná krycí schopnost závisí na absorpční 
schopnosti povrchu a metodě aplikace. 

Odstíny 

 
Vzorkovnice Semi-transparent Wood Finishes Colour Card. 
Konečný odstín závisí na druhu dřevěného povrchu a 
původní barvě dřevěného povrchu. 
 

NÁVOD K POUŽITÍ 
 

 

Podmínky k nanášení 
 

Natíraný povrch musí být suchý, vlhkost dřevěného 
povrchu nižší než 20%, teplota vzduchu a povrchu by měla 
být nejméně +5ºC a relativní vlhkost vzduchu nižší než 
80%. 
 

P íprava povrchu Surové a neošetřené dřevo musí být čisté, suché, bez 
mastnoty, nečistot, oleje, vosku, veškerého uvolněného 
materiálu a povrchové kontaminace. Doporučujeme použít 
produkty Tikkurila pro odstraňování plísní a pro čištění. 
Veškeré dříve natřené, mořené a tmelené povrchy je třeba 
zbrousit, aby dřevo mohlo absorbovat produkt. Pro 
životnost nátěru je rozhodujícím faktorem jeho dobré 
ukotvení v dřevině. Doporučujeme při nátěru starších, dříve 
natřených povrchů odstranit celou vrstvu až na čisté dřevo. 
Při přetírání starých nátěrů doporučujeme provést zkušební 
nátěr. Pozitivní výsledek testu rozhodne o konečném 
použití produktu. Během aplikace chraňte rostliny před 
potřísněním přípravkem Valtti Complete. 
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Výše uvedené informace jsou odrazem výsledků laboratorních testů a praktických zkušeností. Kvalita produktu je ověřována 
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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Nanášení 
 

Před použitím a během aplikace dobře promíchejte. 
Aplikujte štětcem nebo stříkáním. Aplikujte vydatně na celý 
povrch, pozornost věnujte zejména čelním plochám, 
spojům a prasklinám. Na čelech trámů naneste silnou 
vrstvu. Na silně absorbujícím povrchu dřeva může být 
nutné aplikovat 2 vrstvy Valtti Complete s 24 hodinovým 
intervalem. 
 
 

Doba schnutí 
 

Při 23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu obvykle zasychá 
na dotek po několika hodinách, přetíratelný je po 24 
hodinách Nízká teplota a vysoká vlhkost dobu schnutí 
prodlužuje. 
 
 

Čištění nástrojů Použité nástroje vymyjte prostředkem Pensselipesu, nebo 
v ředidle Everal Thinner 1050, případně lakovým benzínem 
ihned po skončení práce. Pensselipesu je specializovaný, 
vysoce účinný čistič, který vymyje pomůcky i od úplně 
zaschlé nátěrové hmoty 
 
 

Limitní hodnota platná v EU 
pro VOC dle směrnice 
2004/42/ES 

Kat. A/f. Povolený obsah VOC od roku 2010 - 700 g/l. 
Výrobek obsahuje méně než 700 g/l VOC. 
 
 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO 
PROST EDÍ 
 

Prázdné plechovky a kapalný odpad recyklujte nebo 
zneškodněte podle místních úředních předpisů. Pozor! 
Čistící hadry nebo brusný prach s obsahem výrobku mohou 
způsobit požár samovznícením a proto by před 
zneškodněním měly být uchovávány ve vodě, usušeny na 
vnějším prostranství nebo okamžitě spáleny. 
 
 

Bezpečnost Práce 

 
 

Obsahuje : terpentýnový olej, tolylfluanid Hořlavý. Zdraví 
škodlivý při vdechování. Může vyvolat senzibilizaci při styku 
s kůží. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat 
dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry/ aerosoly. 
Zamezte styku s kůží. Nevylévejte do kanalizace. 
Používejte vhodné ochranné rukavice. Při požití okamžitě 
vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo 
označení.  
 

SKLADOVÁNÍ A P EPRAVA Přepravujte a skladujte v těsně uzavřených nádobách při 
teplotách od +5°C do +25°C.  
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