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POPIS VÝROBKU  
Extrémně odolné mořidlo na bázi modifikovaného akrylátového pojiva s dobrou ochranou proti UV záření, do externího prostředí. Vytváří polo 
matný povrch, odpuzující vodu, chrání povrch. Chrání dřevo před zvětráváním a zpomaluje nepříznivé účinky vlhkosti a slunečního záření. 
 
VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ  

  Pro laminátové povrchy, rozřezané a hoblované dřevěné povrchy, impregnované dřevěné povrchy a tepelně upravené dřevěné 
povrchy v externím prostředí v souladu s návodem k použití.   

  Dřevěné obložení, laminátové povrchy, laťky plotů, stejně jako i externí dřevěné zárubně a dveře.  

  Neošetřené dřevěné konstrukce nebo dřevěné konstrukce předtím ošetřené s průsvitnou barvou na dřevo.   

  

TTEECCHHNNIICCKKÉÉ  PPAARRAAMMEETTRRYY    

  
BÁSE BARVY EP a OPP ( SUPER COLOR)    

BARVA Používejte tónovaný výrobek podle vzorkovnice Tikkurila SUPER COLOR nebo VALTTI. Finální 
barvu vidíte, když je povrch suchý. Nejlepší odolnost proti povětrnostním vlivům a intenzivní barva 
se dosáhne použitím barvy SUPER COLOR. 

STUPEŇ LESKU  Polomatný  

VYDATNOST  Řezaný povrch 4-8 m2/l  
Hoblované plochy a desky 8-12 m2/l  

BALENÍ  0,9l, 2,7l a 9l.  

ŘEDIDLO  Voda  

APLIKACE  Štětcem  

DOBA SCHNUTÍ  
(+23 °C a 50% relativní vlhkost 
vzduchu) 

Povrch je suchý na dotek po 2-4 hodinách.  
Přetíratelnost  po 24 hodinách.  

OBJEM PEVNÝCH ČÁSTÍC  cca 33% v závislosti na barvě.  

HUSTOTA  cca 1kg/l ISO 2811  

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ  Nářadí čistěte mýdlem (nebo obdobným detergentem) a opláchněte vodou. Tikkurila Pensselipesu 
(čistič nástrojů) je doporučen pro odstranění zaschlého mořidla. 

EU VOC 2004/42/EC [limitní 
hodnota Kat. A/e 130 g/l (2010)]  

max. 130 g/l   

SKLADOVATELNOST Chraňte před mrazem! Po otevření důkladně zavřete. Po otevření se nemůže plechovka skladovat 
dlouhou dobu. Použijte obsah plechovky na jeden povrch, protože charakteristika produktu v 
poloprázdných plechovkách se může měnit. 

 
NÁVOD K POUŽITÍ:  
 
PODMÍNKY APLIKACE:  
Natíraný povrch má být suchý a obsah vlhkosti dřeva pod 20%. Teplota vzduchu a mořidla na dřevo musí být nejméně 5 ° C a relativní vlhkost 
vzduchu nižší než 80% v průběhu moření a sušení. Nejvhodnější pracovní podmínky jsou bezoblačné, a suché počasí s teplotou 10-20 ° C. 
PŘÍPRAVA NEOŠETŘOVANÉ POVRCHU:  
Očistěte povrch od nečistot, prachu a uvolněného materiálu s ocelovou škrabkou nebo kartáčem. Umyjte plesnivé povrchy s Tikkurila 
Homeenpoisto Mould Removal nebo Tehopesu Super Clean podle návodu. Základované povrchy natřete s Valtti Pohjuste nebo Valtti Plus 
základním nátěrem. Chraňte rostliny před postříkáním základním nátěrem. 
POVRCH DŘÍVE OŠETŘEN PRŮSVITNÍM ZÁKLADNÍM NÁTĚREM:  
Uvolněný, odlupující se materiál a dřevo, očistěte škrabkou a / nebo ocelovým kartáčem. Pokud je to nutné, povrch vyčistěte a umyjte s 
Homeenpoisto Mould Removal nebo Tehopesu Super Clean. Základujte holé dřevěné povrchy Valtti Pohjuste nebo Valtti Plus základním 
nátěrem. V případě, že je na povrchu dřeva starý, lesklý nátěr, povrch zdrsněte broušením. 
NATÍRÁNÍ:  
Rezervujte si dostatečné množství tónovaného mořidla na namazání celého povrchu, aby se zabránilo případným barevným rozdílům. Před 
použitím důkladně promíchejte a během použití míchejte z času na čas. Natírejte Valtti Plus Kesto rovnoměrně a plynule po celé délce povrchu, 
nebo několika deskách, aby se zabránilo překrývání nátěru. Výrobek rychle schne. Naneste výrobek tak, aby byla vytvořena čirá vrstva. 
Aplikujte výrobek na koncové části povrchu. Aplikujte dvě vrstvy na nových površích opatřených základním nátěrem a při údržbě aplikujte 1-2 
vrstvy, v závislosti na stavu starého povrchu a starším ošetření. Povrchy ošetřené spíše s ředěným nátěrem, absorbovaným do dřeva, si běžně 
vyžadují dva nátěry. Zkontrolujte stav ošetřeného povrchu, pokud je to nutné proveďte udržovací nátěr, jakmile začne produkt mizet z povrchu. 
Interval údržby je ovlivněn umístěným objektu stejně, jako počasím. 
 
INSTRUKCE PRO ÚDRŽBU:  
S natíraným povrchem manipulujte s maximální opatrností, protože výrobek dosáhne svoji konečnou tvrdost při normálních podmínkách asi za 
čtyři týdny. Pokud je nutné čištění brzy po natírání, použijte jemný kartáč, mop nebo vlhký hadřík. Nejdříve jeden měsíc po natírání může být 
znečištěný povrch očištěn s Huoltopesu (1 díl Huoltopesu do 10 dílů voda). Skvrny a znečištěné povrchy očistěte se silnějším roztokem 
Huoltopesu a vody (1: 1). Dobře opláchněte a nechte vyschnout. 
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ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:  
Obsahuje 2-Octyl -2H-isothiazol -3-one, 1,2- benzisothiazol-3 (2H) -one, reakční směs: 5-chloro-2-methyl -4-isothoazolin -3-one [EC : 247-500-
7] a 2-methyl -2H -isothiazolin -3-one [EC: 220-239-6] (3: 1) a 3-iodo -2- propinyl butylkarbamát. Může vyvolat alergickou reakci.  
Noste ochranné rukavice. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Nádoby sú vybavené bezpečnostnými etiketami, ktoré by mali byť 
dodržiavané. Ďalšie údaje o nebezpečných vplyvoch sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii 
na požiadanie klienta.  
   
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:  Vyhněte se úniku do kanalizace, vodovodů a půdy. Recyklujte prázdné, suché plechovky nebo je zlikvidujte v souladu s 
místními předpisy pro nebezpečný odpad. 
 

DDOOPPRRAAVVAA::  VVAAKK//AADDRR    

  

  

sseerr001100991166//aakkkk220011001155//hhssaa2299009922001155    
Výrobce:  
Tikkurila Oyj,  P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace VANTAA, 
www.tikkurila.com 
Distributor:  
Dejmark Czech s.r.o. Poděbradská 55/88, 198 00 Praha Tel. +420 724 554 416, www.dejmark.cz 
 

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího 
vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce, nemůžeme kontrolovat 
podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené 
používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si také vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně 
bez předchozího upozornění. 
   

 


