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Valtti Akvabase, Priming oil - Priming oil

Típus Növényolaj alapú, vízhígítású beeresztő alapozó, fakonzerváló.

Alkalmazhatóság A Valtti Akvabase alkalmas kültéri fűrészelt vagy gyalult
fafelületek, rönkök, valamint impergnált fafelületek alapozására.
Az alapozó száradását követően, a lehető legkorábban végezze el
a fedőbevonat felhordását, mert a színtelen alapozóolaj nem védi
a fát a nap káros hatásai ellen. A színezett Akvabase hatékonyabb
védelmet biztosít. Tilos a felhasználási útmutatótól eltérő
felhasználás!

Felhasználási
javaslat

-

Műszaki adatok

Színskála Színtelen. Természetes fa színre színezhető (337F)

Fedőképesség Fűrészelt, gyalult fa esetén 4-6 m2/l a felület porózusságától függően
Csiszolt fa esetén8-10 m2/l a felület porózusságától függően

Kanna méretek 0.9 l, 2.7 l és 9 l

Hígító Víz

Felvitel módja Ecsetelés, szórás vagy merítés. Igény szerint hígítsa vízzel.

Száradási idő 23°C és
50% relatív
páratartalom esetén

1/2 óra elteltével érintésszáraz, 24 óra múlva átfesthető. A felület porózussága és
a felhasznált olaj mennyisége nagy mértékben befolyásolja a száradási időt.

Szárazanyag tartalom Kb. 9.6 %

Sűrűség 1.0 kg/l, ISO 2811.

Tárolás Fagytól védendő. Száraz, jól szellőző helyen tartandó. A rosszul lezárt vagy nem
teljes dobozok csak korlátozott ideig tárolhatók.

Termékkód 005_3500

Tikkurila Kft. • H-1097 Budapest • Gyáli út 27-29. Ügyfélszolgálat: 06-40/200-701 • Fax: (36-1) 348 3070 Adószám:
10510153-2-43 • Cg.01-09-072793 • e-mail: info@tikkurila.hu • www.tikkurila.hu

http://www.tikkurila.hu/files/2582/valtti_akvabase_priming_oil.jpg
http://www.tikkurila.hu/files/2582/valtti_akvabase_priming_oil.jpg


FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények A festendő felületnek száraznak kell lennie, a felületi hőmérséklet legalább +5ºC
és a relatív páratartalom legfeljebb 80% legyen.

Előkészítés Távolítson el a felületről minden szennyeződést, port, vagy más leválló anyagot
drótkefével vag y más csiszolóeszközzel. A felület legyen penészmentes és száraz,
mert a magas nedvességtartalom nagy mértékben akadályozza az olaj
beszívódását a fába. Élő növényekre ártalmas.

Kezelés Felhasználás előtt és alatt alaposan keverje fel. Ecsettel vagy szivaccsal vigye fel
2 rétegben a felületre. Vigy fel ecsettel, szórással, vagy merítéssel a felület teljes
hosszában, mert az esetleges átfedések színeltérést okozhatnak Fordítson különös
figyelmet a rostvégekre, az érintkezési pontokra és repedésekre

Szerszámok tisztítása Használat után azonnal vízzel vagy Tikkurila Pensselipesu-val.

határérték (cat A/h) 30g/l(2010)

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS
BIZTONSÁGI
BESOROLÁS

Nem ártalmas. Veszélyes anyag tartalom:Iodopropynyl butyl carbamate (1.2
w-%) A bőrrel való érintkezés kerülendő. Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell
fordulni, az edényt és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. Gyermekek kezébe
nem kerülhet A termékrõl biztonságtechnikai adatlap kérhetõ.

KÖRNYEZETVÉDELEM
ÉS HULLADÉK
KEZELÉS

A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékok lerakóhelyére kell
szállítani. Az üres, száraz dobozok újrafeldolgozhatók, vagy
hagyományos szemétlerakó helyre szállíthatók. Megjegyzés! A
terméket tartalmazó lecsiszolt anyag, vagy törlőrongy
öngyulladással tüzet okozhat, ezért megsemmisítésig tartsa
vízben, kültérben szárítsa, vagy égesse el.

SZÁLLÍTÁS VAK/ADR -

-

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a
termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja,
amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi
követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon
történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.
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