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Valtti Color (Matt Lazúrfesték) - Semi-transparent wood finish (Félig Áttetsző
Fabevonatok)

Típus Félig áttetsző lazúr bevonat külső fafelületekre.

Alkalmazhatóság Fafelületek fedésére, ablakokra, ajtókra, rönkházakra, kerítésre,
tárolókra és kerti bútorokra.

Felhasználási
javaslat

Fafelületek fedésére, ablakokra, ajtókra, rönkházakra, kerítésre,
tárolókra és kerti bútorokra. Valtti Color is not suitable for interior
treatment of greenhouses.

Műszaki adatok

Bázis festék EC

Színskála Színek: Semi-Transparent Wood Finishes (Félig Áttetsző Fabevonatok) színkártya
szerint. Az árnyalatok egymással keverhetők vagy a színtelen Valtti Color-ral
világosabbá tehetők.

A Valtti Color nem alkot összefüggő filmréteget a felületen.

Színkártyák Félig-áttetsző fafesték színkártya

Fényességi fokozat meghatározatlan

Fedőképesség Csiszolt fa esetén rétegenként 8-12, gyalult fa esetén 4-8 m2/liter. A
mindenkori fedőképességet befolyásolja a felület mintázata,
porózussága és a fa nedvességtartalma.

Kanna méretek 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l, 9 l és 18 l

Hígító lakkbenzin 1050

Felvitel módja Ecsettel vagy szórással.

Száradási idő 23°C és
50% relatív
páratartalom esetén

4-8 óra múlva érintésszáraz, 24 óra múlva újrafesthető.

Szárazanyag tartalom Kb. 17%, színárnyalattól függően.

Sűrűség Kb. 0.9 kg/l, ISO 2811.

Tárolás Szállítás és tárolás: tűri a hidegben történő szállítást és tárolást. A nem
megfelelően lezárt, vagy a sérült kannák rövidebb ideig tárolhatók és
felhasználhatók.

Termékkód 290_0070

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/896/Valtti_color.jpg
http://www.tikkurila.hu/files/896/Valtti_color.jpg


FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények A felület legyen tiszta, száraz, zsiradéktól, olajtól, viasztól mentes. Az
egyenetlen vagy fényes felületeket le kell csiszolni. A fényes
felületeket csiszoljuk le, hogy biztosítsuk a lazúr beszívódását. Ha
szükséges, teljesen távolítsuk el a régi fakonzerváló réteget.

Minden festendő felület legyen száraz, a levegő hőmérséklete
legalább +5°C, a levegő relatív páratartalma legfeljebb 80%-os.

Előkészítés Kezeletlen fafelületek:
Távolítsa el a port, az egyéb szennyeződéseket és a laza, pergő festékrétegeket
drótkefével. A felületen lévő penészt távolítsa el hagyományos penészölő szerrel.
Amilyen gyorsan lehet, alapozza a felületet a Valtti Base alapozó olajjal. A
környező növényzetet óvja a lecsöpögő Valtti Base-től és Valtti Color-tól.

Korábban fakonzerválóval kezelt felületek:
A korábban már festett felületről távolítsa el a fellazult festékréteg(ek)et
kaparóvassal, vagy drótkefével. Tisztítsa meg a felületet, az esetleges
penészfoltokat távolítsa el hagyományos penészölő szerrel. A felületen maradó
fényes festékréteget el kell távolítani, de legalább le kell csiszolni. A környező
növényzetet óvja a lecsöpögő Valtti Color-tól.

felületkezelés Bizonyosodjon meg róla, hogy egy felületegységre elegendő Valtti Color-t
vásárolt. Keverje össze az egész mennyiséget egy kannában, hogy elkerülje az
esetleges színkülönbségeket. Keverje föl a festéket alaposan a felhordás előtt és
időnként a felhordás közben is.

Hordja föl a Valtti Color-t egyenletesen egyszerre egy deszka, vagy egy pár
deszka egész hosszában, hogy elkerülhesse az átfedéseket. Az első festés
alkalmával javasolt ecsettel festeni. Ha szórópisztollyal hordja föl a festéket,
javasolt a festést ecsettel befejezni. Használjon a deszkavégeken bőségesen a
festékből. Az érdes, durva felületeket két rétegben fesse le, a sima csiszolt
felületeket egy-két vékony rétegben.
Better protection against UV-light is achieved by applying two coats of tinted Valtti
Color. Observe the condition of the finished surface and perform maintenance
painting, if necessary, usually at intervals of 3-5 years, depending on weather
conditions. Valtti Wood
Finish is suppose to absorb in the wood, make sure it does not leave a film on the
surface.

Szerszámok tisztítása Használat után a szerszámokat tisztítsa azonnal lakbenzinnel vagy Tikkurila
Pensselipesu-val.

Karbantartási útmutató Óvatosan kezelje a felületet, mert az normál körülmények között kb. 4 hét alatt
éri el a teljes kikeményedést és tartósságot. Ha tisztításra van szükség,
használjon egy puha kefét, vagy egy nedves törlőrongyot.

Karbantartó kezelés Egy hónap száradási idő eltelte után a szennyeződött felületet tisztítsa a
Huoltopesu és víz 1:10 arányú elegyével. Az erősen szennyezett foltokat és
felületeket tisztítsa a Huoltopesu és víz 1:1-es arányú keverékével. Öblítse le
alaposan a felületet és hagyja megszáradni.

határérték VOC-tartalom: Határérték: (cat A/f( 700g/l(2010)
A Valtti Color VOC-tartalma max. 700g/l.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS
BIZTONSÁGI
BESOROLÁS

Ártalmas

Veszélyes anyag tartalom: Nafta (ásványolaj) , hidrogénnel kezelt nehéz frakció
>50%, Terpének, terpenoidok 10-25%, Tolilfluanid



KÖRNYEZETVÉDELEM
ÉS HULLADÉK
KEZELÉS

A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékok lerakóhelyére kell
szállítani. Az üres, száraz dobozok újra feldolgozhatók, vagy
ennek hiányában hagyományos szemétlerakó helyre szállíthatók.
Figyelem! A termékkel átitatott rongyok és gyapot magától
meggyulladhatnak, ezért megsemmisítésig vízzel átitatva
kültérben kell tárolni, nyílt légtérben kell szárítani, vagy azonnal
el kell égetni oket!
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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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