
 
  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  CCOOLLOORR  

((VVAALLTTTTII  CCOOLLOORR))  
  
  

 

 
 

 
 
 

* áttetsző favédelem 
* sok színre színezhető 
  

  
  
TTEERRMMÉÉKKTTÍÍPPUUSS:: 
Oldószeres bázisú, félig áttetsző matt favédő lazúr kültéri fafelületekre. Sok dekoratív színre 
kikeverhető. A Valtti Color kiemeli a fa szépségét, míg lelassítja a nedvesség, az UV-sugárzás 
káros hatásait és gátolja a különböző kártevők elszaporodását. 
 
AALLKKAALLMMAAZZÁÁSSII  TTEERRÜÜLLEETT::  
Gerendafalak, vízvető deszkázat, ablakok, kerítések, kerti bútorok, teraszok, kerti tárolók, 
stb. fa felületeinek kezelése.  
 
 
  
MMŰŰSSZZAAKKII  AADDAATTOOKK::  
  
BBáázziissffeessttéékk::        EECC  
Színek:    színtelen, a Valtti Color színkártya színei 

A végső színhatást befolyásolja a kezelendő fa fajtája és a felület eredeti 
színe. Kültéren javasolt színezett Valtti Color használata.  

FFéénnyyeessssééggii  ffookkoozzaatt::    mmaatttt  
FFeeddőőkkééppeesssséégg::      dduurrvvaa,,  ffűűrréésszzeelltt  ffaa  ffeellüülleetteekk::  44--88  mm22//ll//rréétteegg  

ssiimmaa,,  ccssiisszzoolltt  ffaa  ffeellüülleetteekk::  88--1100  mm22//ll//rréétteegg  
A valódi fedőképesség függ a kezelendő felület minőségétől, nedvszívó 
képességétől és a felhordás módjától.  

KKiisszzeerreelléésseekk::      00,,99  ll,,  22,,77  ll,,  99  ll  
  
HHííggííttááss::        11005500--eess  llaakkkkbbeennzziinnnneell  
FFeellhhoorrddáássii  mmóódd::      eeccsseett,,  sszzóórrááss,,  mmeerrííttééss  
          AAiirrlleessss  sszzóórrááss  eesseettéénn::  

ffúúvvóókkaa  mméérreettee::  00,,000099””--00,,001111””..  
            

SSzzáárraaddáássii  iiddőőkk::      éérriinnttéésssszzáárraazz  44--88  óórraa  mmúúllvvaa  
((2233°°CC--oonn  ééss  5500%%  rreellaattíívv    ááttffeesstthheettőő  2244  óórraa  mmúúllvvaa  
ppáárraattaarrttaalloomm  mmeelllleetttt))      
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SSzzáárraazzaannyyaagg--ttaarrttaalloomm::      kkbb..  1177%%,,  sszzíínnttőőll  ffüüggggőőeenn  
SSűűrrűűsséégg::        00,,99  kkgg//ll      
TTáárroollááss::  FFaaggyyttóóll  vvééddeennddőő..  AA  rroosssszzuull  lleezzáárrtt,,  vvaaggyy  sséérrüülltt  

kkaannnnáákk//ddoobboozzookk  nneemm  ttaarrtthhaattóókk  eell  ssookkááiigg..  
TTeerrmméékk  kkóóddjjaa::      BB7700  33990055  
  
  
  
FFEELLHHAASSZZNNÁÁLLÁÁSS::  
  
FFEELLHHOORRDDÁÁSSII  KKÖÖRRÜÜLLMMÉÉNNYYEEKK::  AA  ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  lleeggyyeenn  sszzáárraazz,,  aa  ffaa  rreellaattíívv  ppáárraattaarrttaallmmaa  
lleeggyyeenn  2200%%  aallaatttt..  AA  lleevveeggőő  hhőőmméérrsséékklleettee  lleeggyyeenn  lleeggaalláábbbb  55°°CC,,  rreellaattíívv  ppáárraattaarrttaallmmaa  ppeeddiigg  
8800%%  aallaatttt..  
  
11))  FFEELLÜÜLLEETT  EELLŐŐKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSSEE::  
Kezeletlen felületek: 
Távolítsa el a felületről a port, a zsíros, olajos, viaszos és egyéb szennyeződéseket és a laza 
rostokat. A penészes felületeket mossa le Homeenpoisto penészeltávolító szerrel, a 
használati utasítás betartása mellett. A töréseket, repedéseket és az egyéb sérüléseket töltse 
ki, az egyenletlen felületeket egyenlítse ki jó minőségű faglettel. A javított felületeket 
csiszolja meg, majd távolítsa ela csiszoláskor keletkezett port. A kezeletlen felületeket 
alapozza Valtti Alapozóval (Valtti Base) a Valtti Color felhordását megelőzően. 

 
Korábban festett felületek: 
Távolítsa el a felületről a port, a zsíros, olajos, viaszos és egyéb szennyeződéseket és a laza 
rostokat. 
Szükség esetén mossa le a felületet Homeenpoisto penészeltávolító szerrel, a használati 
utasítás betartása mellett. A töréseket, repedéseket és az egyéb sérüléseket töltse ki, az 
egyenletlen felületeket egyenlítse ki jó minőségű faglettel. A meglévő fényes bevonatokat és 
a javított felületeket csiszolja meg alaposan, hogy biztosítsa a Valtti Color beszívódását a 
fába. 
 
22))  FFEELLHHOORRDDÁÁSS::  
Felhordás előtt és közben is időnként, keverje el alaposan a Valtti Colort. Régi felületek 
kezelése esetén javasolt próbafestést végezni. A teszt pozitív végeredménye esetén kezdje el 
a festést. Hordjon fel két réteg Valtti Colort a felület egészére. A lehetséges átfedések 
elkerülése érdekében lazúrozzon egyenletesen, egyszerre egy felületi rész egész hosszában 
dolgozva. Lazúrozzon szálirányban haladva. Használjon bőségesen a lazúrból a bütü 
részeken. Védje a növényzetet a lecsöpögő Valtti Colortól. 
 
FFEESSTTŐŐSSZZEERRSSZZÁÁMMOOKK  TTIISSZZTTÍÍTTÁÁSSAA::  
Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb lazúrt, majd mossa le azokat 1050-
es lakkbenzinnel.  
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FELÚJÍTÁS:  
Újítsa fel a felületet szükség esetén. Az időjárás hatásainak mértékétől függően általában 
elegendő 3-5 évente felújítani a felületet. Felújításkor általában elegendő 2 réteg Valtti Color 
felhordása. 
 
IILLLLÉÉKKOONNYY  SSZZEERRVVEESSVVEEGGYYÜÜLLEETT  ((VVOOCC))  TTAARRTTAALLOOMM::        
EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): A/f, 700 g/l (2010)  
A termék kevesebb, mint 700g/l VOC-t tartalmaz. 
 
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS: 
ÁÁrrttaallmmaass,,  XXnn..    
TTaarrttaallmmaazz::  hhiiddrrooggéénnnneell  kkeezzeelltt,,  nneehhéézz  nnaaffttáátt  ((áássvváánnyyiioollaajjaatt)),,  tteerrppeennttiinntt  ééss  ttoolliill--fflluuaanniiddoott..  
KKiissmméérrttéékkbbeenn  ttűűzzvveesszzééllyyeess..  BBőőrrrreell  éérriinnttkkeezzvvee  ttúúlléérrzzéékkeennyyssééggeett  ookkoozzhhaatt  ((sszzeennzziibbiilliizzáállóó  hhaattáássúú  
lleehheett))..  LLeennyyeellvvee  áárrttaallmmaass::  aassppiirráácciióó  eesseettéénn  ttüüddőőkkáárroossooddáásstt  ookkoozzhhaatt..  ÁÁrrttaallmmaass  aa  vvíízzii  
sszzeerrvveezzeetteekkrree,,  aa  vvíízzii  kköörrnnyyeezzeettbbeenn  hhoosssszzaannttaarrttóó  kkáárroossooddáásstt  ookkoozzhhaatt..  GGyyeerrmmeekkeekk  kkeezzéébbee  nneemm  
kkeerrüüllhheett..  AA  kkeelleettkkeezzeetttt  ggőőzztt//ppeerrmmeetteett//ffüüssttöött//ggáázztt  nneemm  sszzaabbaadd  bbeelléélleeggeezznnii..  AA  bbőőrrrreell  vvaallóó  
éérriinnttkkeezzééss  kkeerrüülleennddőő..  CCssaattoorrnnáábbaa  eennggeeddnnii  nneemm  sszzaabbaadd..  MMeeggffeelleellőő  vvééddőőkkeesszzttyyűűtt  kkeellll  vviisseellnnii..  
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..  
  
  
KKÖÖRRNNYYEEZZEETTVVÉÉDDEELLEEMM  ÉÉSS  HHUULLLLAADDÉÉKKKKEEZZEELLÉÉSS::  
Csatornába engedni 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 
 
 
 


