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VVAALLTTTTII  AAKKVVAACCOOLLOORR  ––  áátttteettsszzőő  ffaavvééddőő  llaazzúúrr  

((VVAALLTTTTII  AAKKVVAACCOOLLOORR––  ttrraannsslluucceenntt  wwoooodd  ffiinniisshh))  
  
  

 

  
  

* természetes olaj alapú 
* korszerű favédelem 
  

  
TTEERRMMÉÉKKTTÍÍPPUUSS:: 
Vízhígítású, természetes olaj alapú áttetsző fakonzerváló anyag, növényi olaj-alkid 
kötőanyaggal. Beszívódik a fába, az első kezelés alkalmával nem alkot filmréteget. Védi a fát 
az időjárás hatásaitól; lelassítja a nedvesség, a napfény, a penészgombák és a kékpenész 
káros hatását. 
Gerendák, fűrészelt és csiszolt felületek, falemezek, impregnált tartósfa és hőkezelt fa 
felületek festésére a használati utísítás betartása mellett. 
 
AALLKKAALLMMAAZZÁÁSSII  TTEERRÜÜLLEETT::  
Kültéri fa falfelületek és kerítések kezelése. Új és korábban favédő anyaggal kezelt fa 
szerkezetek kezelése.  
 
 
MMŰŰSSZZAAKKII  AADDAATTOOKK::  
  
Bázisfesték:    EP 
Színek:    a Tikkurila Valtti Color és a Lapponia színkártya szerint  
FFéénnyyeessssééggii  ffookkoozzaatt::    nniinnccss  mmeegghhaattáárroozzvvaa  
  
FFeeddőőkkééppeesssséégg::      44--88  mm22//ll//rréétteegg  aa  ffűűrréésszzeelltt,,  dduurrvvaa  ffeellüülleetteekkeenn  
          88--1122  mm22//ll//rréétteegg  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,,  sszzóórrááss  
  
SSzzáárraaddáássii  iiddőőkk::      éérriinnttéésssszzáárraazz    22--33  óórraa  mmúúllvvaa,,  
((2233°°CC--oonn  ééss  5500%%  rreellaattíívv    ááttffeesstthheettőő  2244  óórraa  mmúúllvvaa  
ppáárraattaarrttaalloomm  mmeelllleetttt))  AA  ffeellhhoorrddáásstt  kköövveettőő  ppáárr  nnaapp  aallaatttt  kkeerrüülljjee  aa  ffeellüülleett  

mmeecchhaanniikkaaii  tteerrhheelléésséétt,,  mmeerrtt  aa  ffeellüülleett  aakkkkoorr  mméégg  nneemm  éérrii  
eell  aa  tteelljjeess  kkeemméénnyyssééggeett..  

  
SSzzáárraazzaannyyaagg--ttaarrttaalloomm::      kkbb..  2222%%,,  sszzíínnttőőll  ffüüggggőőeenn  
SSűűrrűűsséégg::        kkbb..  11,,00  kkgg//ll    ((IISSOO  22881111))  
TTáárroollááss::  FFaaggyyttóóll  vvééddeennddőő..  AA  rroosssszzuull  lleezzáárrtt,,  vvaaggyy  sséérrüülltt  

kkaannnnáákk//ddoobboozzookk  nneemm  ttaarrtthhaattóókk  eell  ssookkááiigg..  
TTeerrmméékk  kkóóddjjaa::      445500  00007700  
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FFEELLHHAASSZZNNÁÁLLÁÁSS::  
  
FFEELLHHOORRDDÁÁSSII  KKÖÖRRÜÜLLMMÉÉNNYYEEKK::  AA  ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  lleeggyyeenn  sszzáárraazz,,  vvaaggyyiiss  aa  ffaa  
nneeddvveessssééggttaarrttaallmmaa  lleeggyyeenn  2200%%  aallaatttt..  AA  ffeessttééss  ééss  aa  sszzáárraaddááss  aallaatttt  aa  lleevveeggőő,,  aa  ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  
ééss  aa  VVaallttttii  AAkkvvaaccoolloorr    hhőőmméérrsséékklleettee  lleeggyyeenn  lleeggaalláábbbb  55°°CC,,  aa  lleevveeggőő  rreellaattíívv  ppáárraattaarrttaallmmaa  ppeeddiigg  
8800%%  aallaatttt..  OOppttiimmáálliiss  ffeellhhoorrddáássii  kköörrüüllmméénnyyeekk::  sszzééllccsseenndd,,  ffeellhhőőss  éégg  ééss  1100--2200°°CC--ooss  lleevveeggőő  
hhőőmméérrsséékklleett..  
  
11))  FFEELLÜÜLLEETT  EELLŐŐKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSSEE::  
Kezeletlen felületek: 
Távolítsa el a felületről a port, a zsíros, olajos, viaszos és egyéb szennyeződéseket, és a laza 
rostokat drótkefével. A penészes felületeket mossa le Homeenpoisto penészeltávolító 
folyadékkal, a használati utasítás betartása mellett. Alapozza a felületet az építkezés lehető 
legkorábbi szakaszában Valtti Base, vagy Valtti Akvabase alapozóval. Védje a növényzetet az  
alapozók lecsöpögésétől. 
 
Korábban fakonzerválóval kezelt felületek: 
Távolítsa el a felületről a laza, leváló rostokat és részeket és az elöregedett, szürke 
felületeket kaparóvassal  és/vagy drótkefével. Távolítsa el a felületről a port, a zsíros, olajos, 
viaszos és egyéb szennyeződéseket, majd szükség esetén mossa le Homeenpoisto 
penészeltávolító szerrel. A kezeletlen alapig lekoptatott felületeket alapozza Valtti Base, vagy 
Valtti Akvabase alapozóval. Ha a fa felszínén jól látható, esetleg fényes réteg marad, 
távolítsa azt el teljesen, vagy legalábbis csiszolja meg alaposan a felületet.  
 
22))  FFEELLHHOORRDDÁÁSS::  
A lehetséges színkülönbségek elkerülése érdekében biztosítson a felületre elegendő színezett 
Valtti Akvacolort, s a teljes mennyiséget keverje össze egy kannában/edényben.  
Felhordás előtt és közben is időnként, keverje el alaposan a Valtti Akvacolort.  
Hordja fel a fakonzerválót egyenletesen, egy felületi részre, vagy egy pár deszka hosszában 
egyszerre, a lehetséges átfedések elkerülése végett. Hordjon fel a Valtti Akvacolorból 
bőségesen a bütü részeken. 
A fűrészelt felületeket kezelje kétszer. A csiszolt fa, vagy gerenda felületeket kezelje egy-két 
vékony rétegben. A kezeletlen, új felülelet megfelelő védelmét csakis színezett 
fakonzerválóval biztosíthatja.  
A későbbiekben rendszeresen ellenőrizze a fakonzerválóval kezelt felület állapotát, s ha a 
Valtti Akvacolor kezd eltűnni a felületről, alkalmazzon felújító kezelést. 
  
FFEESSTTŐŐSSZZEERRSSZZÁÁMMOOKK  TTIISSZZTTÍÍTTÁÁSSAA::  
Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb fakonzerválót, mossa le azokat 
szappanos vízzel, majd öblítse le tiszta vízzel. A festőszerszámokra száradt fakonzerválót 
mossa le Pensselipesu-val. 
 
 
FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA: 
A festék normál körülmények között a teljes kikeményedést és tartósságot kb. egy hónap 
alatt éri el, ezért ez alatt az idő alatt óvatosan kezelje a festett felületet. Ha a felületet 
rögtön, vagy nem sok idővel a festés után tisztítani kell, tegye azt egy puha kefével, vagy 
enyhén nedves törlőruhával. 
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Egy hónap elteltével: tisztítsa a felületet a Huoltopesu tisztítófolyadék és víz 1:10 arányú 
elegyével.  
Az erősen szennyezett felületeket és foltokat tisztítsa a töményebb tisztítószeres oldattal  
(1 egység tisztítószer: 1 egység víz). A tisztítás után öblítse le a felületet tiszta vízzel és 
hagyja megszáradni. 
 
 
FELÚJÍTÁS: 
Ellenőrizze rendszeresen a fakonzerválóval kezelt felület állapotát, s szükség esetén, ha a 
Valtti Akvacolor kezd eltűnni a felületről, alkalmazzon felújító kezelést. Általában a napos 
oldalon gyorsabban szükségessé válik a felújítás, mint az árnyékos oldalon. Ebben az 
esetben újítsa föl csak a jobban kifakult felületeket. 
 
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS: 
IIrrrriittaattíívv,,  XXii..  
BBőőrrrreell  éérriinnttkkeezzvvee  ttúúlléérrzzéékkeennyyssééggeett  ookkoozzhhaatt  ((sszzeennzziibbiilliizzáállóó  hhaattáássúú  lleehheett))..  ÁÁrrttaallmmaass  aa  vvíízzii  
sszzeerrvveezzeetteekkrree,,  aa  vvíízzii  kköörrnnyyeezzeettbbeenn  hhoosssszzaannttaarrttóó  kkáárroossooddáásstt  ookkoozzhhaatt..  
GGyyeerrmmeekkeekk  kkeezzéébbee  nneemm  kkeerrüüllhheett..  AA  kkeelleettkkeezzeetttt  ggőőzztt//ppeerrmmeetteett//ffüüssttöött//ggáázztt  nneemm  sszzaabbaadd  
bbeelléélleeggeezznnii..  KKeerrüüllnnii  kkeellll  aa  sszzeemmmmeell  ééss  aa  bbőőrrrreell  vvaallóó  éérriinnttkkeezzéésstt..  MMeeggffeelleellőő  vvééddőőkkeesszzttyyűűtt  kkeellll  
vviisseellnnii..  CCssaakk  jjóóll  sszzeellllőőzztteetteetttt  hheellyyeenn  hhaasszznnáállhhaattóó..  Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell 
fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. Kerülni 
kell az anyag környezetbe jutását.  
TToovváábbbbii  iinnffoorrmmáácciióótt  lláássdd  aa  BBiizzttoonnssáággii  AAddaattllaappoonn..  BBiizzttoonnssáággii  aaddaattllaapp  iiggéénnyyeellhheettőő  aa  TTiikkkkuurriillaa  
KKfftt--ttőőll..  
  
KKÖÖRRNNYYEEZZEETTVVÉÉDDEELLEEMM  ÉÉSS  HHUULLLLAADDÉÉKKKKEEZZEELLÉÉSS::  
A lazúrt a lefolyóba, a csatorbarendszerbe, vagy a talajra önteni nem szabad. A folyékony 
hulladékot és a kiszáradt fakonzerváló hulladékot, valamint 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 
 
 
 


