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VALTTI COLOR
ochrana dřeva

POPIS Slabovrstvý lazurovací lak na dřevo v exteriéru na bázi 
rozpouštědel. Dostupný v mnoha atraktivních odstínech. 
Valtti Color se vpíjí do dřeva a zvýrazňuje přirozenou 
krásu dřeva a součastně zpomaluje negativní vlivy 
vlhkosti, UV záření a mikrobiologického růstu.

PŘÍKLADY POUŽITÍ Dřevěné obložení budov, fasádní dřevěné prvky, sruby, 
zahradní chatky, pergoly, okna, krovní trámy a podhledy 
atd.

TECHNICKÉ ÚDAJE Obsah sušiny objemově: 17% podle odstínu 
Hustota: 0.9 kg/l
Báze EC

Tónování Vzorkovnice Semi-transparent Wood Finishes. Finální 
odstín závisí na barvě dřeva a jeho druhu či hustotě. Valtti 
Color bez pigmentu není vhodný pro venkovní použití,  
kde je předpoklad intenzivnímu vystavení UV záření.

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava povrchu Natíraný povrch musí být čistý, suchý a zbavený 
mastnoty, prachu, oleje, vosku, rzi a volných částic. 
Použijte vhodné prostředky Tikkurila na odstranění plísní  
a nečistot (Homeenpoisto, Tehopesu, Huoltopesu). 
Vytmelte praskliny, spoje a díry po hřebících vhodným 
tmelem. Lesklé a hladké povrchy před aplikací zdrsněte, 
aby jste dosáhli adekvátní impregnace. Na dřevěném 
obložení používejte spojovací materiál z nerezavějících 
kovů. Valtti Color se nedoporučuje používat na fermežové 
sklenářské tmely. Používejte kvalitní, objemově stálé 
sklenářské tmely, které vytváří ochranou vrstvu v souladu 
s jejich návodem. Zvláštní pozornost je třeba věnovat 
přípravě povrchu u takových dřevin jako je Dub, Buk, 
Cedr, Teak, Mahagon, Idigbo a jiné tropické dřeviny. Ty 
mají zvýšený obsah olejů a ve vodě rozpustných taninů, 
které pak mohou ovlivnit schnutí, vytvrzení a přilnavost 
vrchního laku.

Napuštění Dříve nenatřené nebo vyschlé dřevo, které nebylo tlakově 
předupraveno dodavatelem vždy ošetřete produktem 
Valtti Base. Aplikujte v dostatečné vrstvě ve směru let.

Výrobce:
TIKKURILA PAINTS OY, PO BOX 53
01301 Vantaa, Finsko
Fax: + 358 9 8577 6911
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APLIKACE Štětcem, stříkáním nebo máčením.
Pro tlakové stříkání použijte trysku 0.009“.0.011“.
Ředění: Valtti Color nevyžaduje ředění.

Podmínky k nanášení Všechny povrchy musí být suché, vlhkost dřeva pod 20% 
a teplota vzduchu min. +5°C, relativní vlhkost vzduchu  
pod 80%.

Nanášení Před použitím Valtti Color důkladně promíchejte. 
Nanášejte ve dvou nátěrech ve směru let. Důkladně 
zatřete hrany příčného řezu. Chraňte rostliny před 
potřísněním.

Vydatnost Hladké dřevo: 8-10 m2/litr v jedné vrstvě.
Řezivo: 4-5 m2/litr v jedné vrstvě.
Skutečná vydatnost závisí na mnoha faktorech, jako 
struktura a savost povrchu, jeho vlhkost nebo metoda 
aplikace.

Doba schnutí Při 23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu: na manipulaci 
do ½ hodiny další nátěr po 24 hodinách.

Čištění nástrojů Štětce a nástroje čistit lakovým benzinem 1050 okamžitě 
po použití.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ

Prázdné obaly  recyklujte  nebo  zneškodněte  v  souladu 
s místními předpisy.Upozornění: Textilie použité při práci, 
jež absorbovaly produkt nebo brusný prach se mohou 
vznítit. Proto je před jejich konečnou likvidací skladujte     
v nádobě s vodou, vysušte venku nebo ihned spalte.

Bezpečnost práce
Podle nařízení EU 99/45/EC

Zdravý škodlivý, Xn.
Obsahuje: benzín hydrogenovaný těžký, Terpentýn 
a Tolylfluanid

R 10 Hořlavý
R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. 
R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat 
dlouhodobé nepříznivé
účinky ve vodním prostředí.
R 65 Zdraví škodlivý, při požití může vyvolat poškození 
plic.
Pro bližší informace žádejte bezpečnostní list.

Skladování a přeprava ADR/RID 3 III

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.


