
 
  Termékleírás 
  2010.01.01. 

  
_______________________________________________________________________________________________________ 
A Tikkurila Polska S.A. garantálja a termék megfelelő minőségét, de gyártóként nincs befolyással a felhasználás körülményeire 
és módjára, ezért nem áll módjában felelősséget vállalni a kivitelező munkájáért. A gyártó a fönti információt a legjobb tudásra, 
szakértelemre és gyakorlati tapasztalatokra alapozva szolgáltatja, ami nem mentesít az alól, hogy a terméket a jelenleg hatályos 
építésügyi, munkaegészségügyi –és biztonsági szabályzatok követelményeinek megfelelően kell felhasználni.  
A Tikkurila Polska S.A. nem vállal felelősséget azokért a hibákért és károkért, amik a terméknek a más cégek termékeivel való 
együttes felhasználásából erednek, valamint a vásárló/felhasználó által a termék összetételének megváltoztatásából eredő 
károkért.  
A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a vásárlók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztassa a termékleírás tartalmát. 
A Tikkurila Polska S.A. fenntartja teljes körű jogát arra, hogy a technikai fejlődés keretein belül termékeit megváltoztathassa. 

 

 
VVAALLTTTTII  AALLAAPPOOZZÓÓ  

((VVAALLTTTTII  BBAASSEE  ––  PPRRIIMMIINNGG  OOIILL))  
  
  
 

 
 

  
 
* fakonzerváló alapozás 
  

  
  
TTEERRMMÉÉKKTTÍÍPPUUSS:: 
Oldószeres bázisú, lenolajat tartalmazó alapozó olaj kültéri fafelületekre. A Valtti Alapozó 
beivódik a felületbe, s így védi azt a nedvesség, az algásodás, a különböző gombák és 
kártevők szaporodásától és káros hatásaitól. Remek alapot képez a nyersfa felületeken. 
Keményfe felületekre alapozására nem alkalmas. 
 
AALLKKAALLMMAAZZÁÁSSII  TTEERRÜÜLLEETT::  
Kültéri kezeletlen fa felületek alapozása fedőfestés előtt.  
 
 
MMŰŰSSZZAAKKII  AADDAATTOOKK::  
  
Színek:    színtelen 

A Valtti Alapozó nem véd az UV-sugárzás ellen, ezért a száradási idő letelte 
után javasolt minél előbb fedőfestékkel, vagy –lazúrral átfesteni.  

FFéénnyyeessssééggii  ffookkoozzaatt::    nniinnccss  mmeegghhaattáárroozzvvaa  
FFeeddőőkkééppeesssséégg::      44--55  mm22//ll  aa  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::        11005500--eess  llaakkkkbbeennzziinnnneell  
FFeellhhoorrddáássii  mmóódd::      eeccsseett,,  mmeerrííttééss  

            
SSzzáárraaddáássii  iiddőőkk::      éérriinnttéésssszzáárraazz    ½½  óórraa  mmúúllvvaa,,  
((2233°°CC--oonn  ééss  5500%%  rreellaattíívv    ááttffeesstthheettőő  2244  óórraa  mmúúllvvaa  
ppáárraattaarrttaalloomm  mmeelllleetttt))    
  
SSzzáárraazzaannyyaagg--ttaarrttaalloomm::      1155%%  
SSűűrrűűsséégg::        00,,88  kkgg//ll      
TTáárroollááss::  FFaaggyyttóóll  vvééddeennddőő..  AA  rroosssszzuull  lleezzáárrtt,,  vvaaggyy  sséérrüülltt  

kkaannnnáákk//ddoobboozzookk  nneemm  ttaarrtthhaattóókk  eell  ssookkááiigg..  
TTeerrmméékk  kkóóddjjaa::      BB7711  88000000  
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FFEELLHHAASSZZNNÁÁLLÁÁSS::  
  
  
FFEELLHHOORRDDÁÁSSII  KKÖÖRRÜÜLLMMÉÉNNYYEEKK::  AA  ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  lleeggyyeenn  sszzáárraazz,,  ttiisszzttaa,,  aa  ffaa  
nneeddvveessssééggttaarrttaallmmaa  lleeggyyeenn  2200%%  aallaatttt..  AA  lleevveeggőő    hhőőmméérrsséékklleettee  lleeggyyeenn  lleeggaalláábbbb  55°°CC,,  rreellaattíívv  
ppáárraattaarrttaallmmaa  ppeeddiigg  8800%%  aallaatttt..  
  
11))  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.  
 
22))  FFEELLHHOORRDDÁÁSS::  
Felhordás előtt és közben is időnként, keverje el alaposan az alapozó olajat. Régi felületek 
kezelése esetén javasolt próbafestést végezni. A teszt pozitív végeredménye esetén kezdje 
meg a kezelést.  
Hordja fel a Valtti Alapozót a felületre egyenletesen ecsettel, vagy merítéses technikával. Egy 
felületi egységet alapozzon egyszerre, hogy a lehetséges átfedéseket elkerülhesse. 
Használjon bőségesen az alapozóból az egész felületen, különös tekintettel a bütü részekre, 
kapcsolódási pontokra, repedésekre, stb. A fokozottan nedvszívó felületeken lehetséges, 
hogy szükséges lesz két réteg alapozó felhordása. Védje a növényzetet a lecsöpögő Valtti 
Alapozótól. 
 
FFEESSTTŐŐSSZZEERRSSZZÁÁMMOOKK  TTIISSZZTTÍÍTTÁÁSSAA::  
Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb alapozó olajat, majd mossa le 
azokat 1050-es lakkbenzinnel.  
 
  
IILLLLÉÉKKOONNYY  SSZZEERRVVEESSVVEEGGYYÜÜLLEETT  ((VVOOCC))  TTAARRTTAALLOOMM::        
EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): A/h, 750 g/l (2010)  
A termék kevesebb, mint 750 g/l VOC-t tartalmaz. 
 
 
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS: 
ÁÁrrttaallmmaass,,  XXnn..  
TTaarrttaallmmaazz::  hhiiddrrooggéénnnneell  kkeezzeelltt,,  nneehhéézz  nnaaffttáátt  ((áássvváánnyyiioollaajjaatt))..    
KKiissmméérrttéékkbbeenn  ttűűzzvveesszzééllyyeess..  LLeennyyeellvvee  áárrttaallmmaass,,  aassppiirráácciióó  eesseettéénn  ttüüddőőkkáárroossooddáásstt  ookkoozzhhaatt..  
GGyyeerrmmeekkeekk  kkeezzéébbee  nneemm  kkeerrüüllhheett..  AA  kkeelleettkkeezzeetttt  ggőőzztt//ppeerrmmeetteett//ggáázztt//ffüüssttöött  nneemm  sszzaabbaadd  
bbeelléélleeggeezznnii..  AA  bbőőrrrreell  vvaallóó  éérriinnttkkeezzééss  kkeerrüülleennddőő..  CCssaakk  jjóóll  sszzeellllőőzztteetteetttt  hheellyyeenn  hhaasszznnáállhhaattóó..  
LLeennyyeellééss  eesseettéénn  hháánnyyttaattnnii  ttiillooss::  aazzoonnnnaall  oorrvvoosshhoozz  kkeellll  ffoorrdduullnnii  ééss  mmeeggmmuuttaattnnii  aazz  eeddéénnyyzzeetteett,,  
vvaaggyy  aa  ccíímmkkéétt..  
TToovváábbbbii  iinnffoorrmmáácciióótt  lláássdd  aa  BBiizzttoonnssáággii  AAddaattllaappoonn..  BBiizzttoonnssáággii  aaddaattllaapp  iiggéénnyyeellhheettőő  aa  TTiikkkkuurriillaa  
KKfftt--ttőőll..  
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KKÖÖRRNNYYEEZZEETTVVÉÉDDEELLEEMM  ÉÉSS  HHUULLLLAADDÉÉKKKKEEZZEELLÉÉSS::  
A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat /kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre 
kell szállítani. 
Figyelem! 
Öngyulladásveszély! 
A termékkel átitatott törlőruhák, szivacsok, vagy az esetleges csiszolásból származó por 
önmaguktól begyulladhatnak, ezért tartsuk azokat vízben, szárítsuk őket kültéren, vagy 
égessük el a kezelés befejeztével azonnal. 
  
  
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 
 
 
 


