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ochrana dřeva

POPIS Valtti Expert je matný, lazurovací lak s přídavkem včelího
vosku.  Je  určen  pro  ochranné  a  dekorativní  nátěry
venkovních dřevěných konstrukcí. Hloubková impregnace
ochranných  látek  do  dřevní  hmoty  poskytuje  dřevu
vynikající ochranu  proti  UV záření a  podtrhuje  jeho
přirozenou  krásu.  Přídavek  vosku  chrání  dřevo  před
negativními vlivy působení vlhkosti.

PŘÍKLADY POUŽITÍ Zvláště doporučeno  pro  nátěry  dřevěných  venkovních
obkladů, oken, dveří, zábradlí, zahradního nábytku, pergol,
mol, teras, apod.

TECHNICKÉ ÚDAJE Obsah sušiny objemově: 23% podle odstínu
Hustota: 0,86 kg/l
Plný mat

Tónování Výrobek je dostupný v 8-mi sériově vyráběných odstínech.
Finální odstín závisí na původní barvě dřeva, přípravě
povrchu a způsobu aplikace.

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava povrchu Natíraný povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty,
prachu, oleje, vosku, rzi a volných částic. Dříve natírané
povrchy, lesklé a hladké povrchy, tmelená místa, před
aplikací zdrsněte, aby jste dosáhli adekvátní impregnace.
Použijte vhodné prostředky Tikkurila na odstranění plísní a
čistění (Homeenpoisto, Tehopesu, Huoltopesu).

Napuštění Pro dosažení větší míry ochrany před aplikací lazury Valtti
Expert by měly být všechny exteriérové povrchy, které
nebyly dříve ošetřeny, natřeny napouštěcím olejem Valtti
Base.

APLIKACE Štětcem, tampónem nebo máčením.

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

O
C, relativní vlhkost vzduchu pod

80%.Finální vzhled závisí na tipu dřeva a počtu nátěrů.

Výrobce:
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Před použitím a v jeho průběhu Valtti Expert důkladně 
promíchejte. Nanášejte ve dvou nátěrech ve směru let. 
Důkladně zatřete hrany příčného řezu.

Hladké d řevo: až 20 m
2
/litr v jedné vrstvě. Skutečná 

vydatnost závisí na mnoha faktorech jako struktura a 
savost povrchu, jeho vlhkost nebo metoda aplikace.

Při 23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu: na manipulaci 
do ½ hodiny, další nátěr po 12 hodinách.

Štětce a nástroje čistit lakovým benzínem 1050 okamžitě 
po ukončení práce.

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 p řed jejich konečnou likvidací skladujte v 
nádobě s vodou, vysušte venku nebo ihned spalte.

HOŘLAVÝ. OBSAHUJE TERPENTÝN, TOLYFUANID. 
Může vyvolat senzibilizaci při styku s pokožkou. Škodlivé 
pro vodní organismy, může způsobit dlouhodobě 
nepříznivé podmínky ve vodním prostředí.
Zdravý škodlivý, Xn.
Kategorie A6 povolený obsah VOC látek 2007 – 700g/l 
Skutečný obsah VOC látek menší než 700g/l

ADR/RID 3 III
Výrobek skladujte a přepravujte v dobře uzavřených 
obalech při teplotách mezi +5

O
C a +25

O
C, mimo zdroj 

přímého tepla. Skladujte v suchém a větraném prostředí.

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 


