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VVAALLTTTTII  AAKKVVAABBAASSEE  ––  AALLAAPPOOZZÓÓ  OOLLAAJJ  
((VVAALLTTTTII  AAKKVVAABBAASSEE  ––  PPRRIIMMIINNGG  OOIILL))  

  
  

 

 
 

  
  

* környezetbarát favédelem 
* vizes alapú formula 
  

  
  
TTEERRMMÉÉKKTTÍÍPPUUSS:: 
Vízhígítású alapozó olaj fa felületekre. Alkalmas kültéren lévő fűrészelt és gyalult gerendák, 
deszkák és impregnált fafelületek védelmére és alapozására a fedőfestés előtt. A fedőfestést 
a lehető leggyorsabban el kell végezni, mert a színtelen olaj nem védi a fát a káros UV-
sugárzás ellen. A színezett Valtti Akvabase erősebb védelmet nyújt a fának.  
 
AALLKKAALLMMAAZZÁÁSSII  TTEERRÜÜLLEETT::  
Kültéri fa felületek alapozása fedőfestés előtt.  
 
 
MMŰŰSSZZAAKKII  AADDAATTOOKK::  
  
Színek:    színtelen, de faszínre (337F) lehet keverni  
FFéénnyyeessssééggii  ffookkoozzaatt::    nniinnccss  mmeegghhaattáárroozzvvaa  
FFeeddőőkkééppeesssséégg::      44--66  mm22//ll  ffűűrréésszzeelltt,,  dduurrvvaa  ffeellüülleetteekkeenn,,  
          88--1100  mm22//ll  ggeerreennddáákkoonn  ééss  ccssiisszzoolltt  ffeellüülleetteekkeenn  

A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvszívó 
képességétől és a felhordás módjától.  

  
KKiisszzeerreelléésseekk::      00,,99  ll,,  22,,77  ll,,  99  ll  
HHííggííttááss::        vvíízzzzeell  
FFeellhhoorrddáássii  mmóódd::      eeccsseett,,  mmeerrííttééss,,  sszzóórrááss  

            
SSzzáárraaddáássii  iiddőőkk::      éérriinnttéésssszzáárraazz    ½½  óórraa  mmúúllvvaa,,  
((2233°°CC--oonn  ééss  5500%%  rreellaattíívv    ááttffeesstthheettőő  2244  óórraa  mmúúllvvaa  
ppáárraattaarrttaalloomm  mmeelllleetttt))    
  
SSzzáárraazzaannyyaagg--ttaarrttaalloomm::      kkbb..  99,,66%%  
SSűűrrűűsséégg::        11,,00  kkgg//ll    ((IISSOO  22881111))  
TTáárroollááss::  FFaaggyyttóóll  vvééddeennddőő..  AA  rroosssszzuull  lleezzáárrtt,,  vvaaggyy  sséérrüülltt  

kkaannnnáákk//ddoobboozzookk  nneemm  ttaarrtthhaattóókk  eell  ssookkááiigg..  
TTeerrmméékk  kkóóddjjaa::      000055  33550000  
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FFEELLHHAASSZZNNÁÁLLÁÁSS::  
  
FFEELLHHOORRDDÁÁSSII  KKÖÖRRÜÜLLMMÉÉNNYYEEKK::  AA  ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  lleeggyyeenn  sszzáárraazz,,  ttiisszzttaa..  AA  ffeessttééss  ééss  aa  
sszzáárraaddááss  iiddeejjee  aallaatttt  aa  lleevveeggőő,,  aa  ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  ééss  aa  VVaallttttii  AAkkvvaabbaassee  hhőőmméérrsséékklleettee  lleeggyyeenn  
lleeggaalláábbbb  55°°CC,,  aa  lleevveeggőő  rreellaattíívv  ppáárraattaarrttaallmmaa  ppeeddiigg  8800%%  aallaatttt..  
  

1) FFEELLÜÜLLEETT  EELLŐŐKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSSEE::  
Távolítsa el a felületről a port, a zsíros, olajos, viaszos és egyéb szennyeződéseket és a 
laza rostokat egy drótkefével. A penészes felületeket mossa le Homeenpoisto 
penészeltávolító szerrel, a használati utasítás betartása mellett. Alapozza a felületet Valtti 
Akvabase-zel a lehető leggyorsabban. Védje a növényzetet a lecsöpögő Valtti Akvabase-
től. 

 
22))  FFEELLHHOORRDDÁÁSS::  
Felhordás előtt és közben is időnként, keverje el alaposan a színre kevert alapozó olajat. 
Hordja fel a Valtti Akvabase-t a felületre egyenletesen ecsettel, merítéses technikával, 
vagy szórással. Egy felületi egységet, vagy egy pár gerendát teljes hosszában alapozzon 
egyszerre, hogy a lehetséges átfedéseket elkerülhesse. Használjon az alapozóból 
bőségesen a bütü részeken. 

 
FFEESSTTŐŐSSZZEERRSSZZÁÁMMOOKK  TTIISSZZTTÍÍTTÁÁSSAA::  
Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb alapozó olajat, majd mossa le 
azokat vízzel. A festőszerszámokra száradt alapozót mossa le Pensselipesu-val. 
 
IILLLLÉÉKKOONNYY  SSZZEERRVVEESSVVEEGGYYÜÜLLEETT  ((VVOOCC))  TTAARRTTAALLOOMM::        
EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): A/h, 30 g/l (2010)  
A termék kevesebb, mint 30 g/l VOC-t tartalmaz. 
 
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS: 
GGyyeerrmmeekkeekk  kkeezzéébbee  nneemm  kkeerrüüllhheett..  AA  bbőőrrrreell  vvaallóó  éérriinnttkkeezzééss  kkeerrüülleennddőő..  Lenyelése esetén 
azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét meg kell mutatni.   
TToovváábbbbii  iinnffoorrmmáácciióótt  lláássdd  aa  BBiizzttoonnssáággii  AAddaattllaappoonn..  BBiizzttoonnssáággii  aaddaattllaapp  iiggéénnyyeellhheettőő  aa  TTiikkkkuurriillaa  
KKfftt--ttőőll..  
  
KKÖÖRRNNYYEEZZEETTVVÉÉDDEELLEEMM  ÉÉSS  HHUULLLLAADDÉÉKKKKEEZZEELLÉÉSS::  
A folyékony hulladékot a lefolyóba, a csatornarendszerbe, vagy a talajra önteni nem szabad. 
A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre 
kell szállítani.  
  
  
FFOORRGGAALLMMAAZZZZAA::  
TIKKURILA Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29. 
Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701 
info.hu@tikkurila.com , www.tikkurila.hu 
 
 
 


