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_____________________________________________________________________________________________________ 
A fönti információ a gyártó legjobb tudására és gyakorlati tapasztalataira alapul, de nem mentesít az alól, hogy a terméket a 
felhordási körülményekhez igazítva kell alkalmazni. A PIGROL Farben GmbH, üzleti alapelvei szerint garantálja a termék 
következetesen magas minőségét. A gyártónak nem áll módjában a termékekre vonatkoztatva olyan információt nyújtani, ami a 
termékek más gyártók termékeivel való összekeverését és együttes használatát érinti, s a fönt nevezett szituációban a garancia 
megszűnik. Mindemellett a gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért. 
A gyártó fenntartja jogát arra, hogy a termékeken és azok csomagolásán előzetes bejelentés nélkül technikai módosításokat 
hajtson végre. 

 

 
VVAALLTTTTII  SSAATTIINN  

((VVAALLTTTTII  SSAATTIINN))  
  
      
      
    * időjárásálló 
  * UV-álló  
  * tixotróp (csepegésmentes) 
  

  
  
TTEERRMMÉÉKKTTÍÍPPUUSS:: 
Oldószerbázisú, alkid gyanta alapú, selyemfényű, félig áttetsző színezhető favédő lazúr 
kültéri használatra. Megvédi a fát az időjárási hatásoktól, lassítva a nedvesség beszívódását a 
fába és csökkentve a napfény káros hatását, valamint gátolja a mikroorganizmusok 
szaporodását és káros hatásait. Megfelel európai és trópusi fafajták lazúrozására is. Tixotróp 
(csepegésmentes) mivoltának köszönhetően könnyű felhordani. Beltéri használatra nem 
javasolt a benne lévő összetevők miatt. 
  
AALLKKAALLMMAAZZÁÁSSII  TTEERRÜÜLLEETT::  
Kültéri falak, ablakkeretek, ajtók, kerti tárolók, kerítések, stb. kezelése. 
 
 
MMŰŰSSZZAAKKII  AADDAATTOOKK::  
  
Színek: a Valtti Color és a Lapponia színkártyák szerint, valamint 

a színező rendszer által engedélyezett színekre 
keverhető  

FFéénnyyeessssééggii  ffookkoozzaatt::    sseellyyeemmfféénnyyűű    
((AA  ffeellhhoorrddááss  mmóóddjjááttóóll  ffüüggggőőeenn  aa  fféénnyyeesssséégg  aa  rruusszzttiikkuuss  
mmaatttt  ééss  aa  sseellyyeemmfféénnyyűű  kköözzöötttt  vváállttaakkoozziikk..))  

FFeeddőőkkééppeesssséégg::      kkbb..  77--1100  mm22//ll//rréétteegg  
A valódi fedőképesség függ a festendő fa fajtájától, a felület minőségétől, 
nedvszívó képességétől és a felhordás módjától.  

  
KKiisszzeerreelléésseekk::      00,,99  ll,,  22,,77  ll,,  99  ll  
HHííggííttááss::        11005500--eess  llaakkkkbbeennzziinnnneell  
FFeellhhoorrddáássii  mmóódd::      eeccsseett,,  hheennggeerr  

            
SSzzáárraaddáássii  iiddőőkk::      sszzáárraazz  kkbb..  55--88  óórraa  mmúúllvvaa,,  
((2200°°CC--oonn  ééss  6655%%  rreellaattíívv    ááttffeesstthheettőő  kkbb..  66--88  óórraa  mmúúllvvaa  
ppáárraattaarrttaalloomm  mmeelllleetttt))    

  
SSűűrrűűsséégg::        kkbb..  00,,99  kkgg//ll,,  sszzíínnttőőll  ffüüggggőőeenn    ((IISSOO  22881111))  
TTáárroollááss::  FFaaggyyttóóll  vvééddeennddőő..  AA  rroosssszzuull  lleezzáárrtt,,  vvaaggyy  sséérrüülltt  

kkaannnnaa//ddoobboozz  ttaarrttaallmmaa  hhoosssszzúú  iiddeeiigg  nneemm  ttáárroollhhaattóó  ééss  
nneemm  hhaasszznnáállhhaattóó  ffeell..  

TTeerrmméékk  kkóóddjjaa::                                                            HHUU2299  33007700  
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FFEELLHHAASSZZNNÁÁLLÁÁSS::  
  
FFEELLHHOORRDDÁÁSSII  KKÖÖRRÜÜLLMMÉÉNNYYEEKK::  AA  ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  lleeggyyeenn  sszzáárraazz,,  ttiisszzttaa,,  aa  ffaa  
nneeddvveessssééggttaarrttaallmmaa  lleeggyyeenn  1166%%  aallaatttt..  
AA  ffeessttééss  ééss  aa  sszzáárraaddááss  iiddeejjee  aallaatttt  aa  lleevveeggőő,,  aa  ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  ééss  aa  VVaallttttii  SSaattiinn  hhőőmméérrsséékklleettee  
lleeggyyeenn  lleeggaalláábbbb  55°°CC,,  aa  lleevveeggőő  rreellaattíívv  ppáárraattaarrttaallmmaa  ppeeddiigg  8800%%  aallaatttt..  NNee  hhaasszznnáálljjaa  aa  VVaallttttii  
SSaattiinn--tt  ddiirreekktt  nnaappfféénnyybbeenn  ééss  mmeelleegg  ffeellüülleetteekkeenn..  
  
11))  FFEELLÜÜLLEETT  EELLŐŐKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSSEE::  
Kezeletlen felületek: 
Távolítsa el a felületről a port, a rozsdát, a gyantát, a zsíros, olajos, viaszos és egyéb 
szennyeződéseket és a laza, leváló rostokat. Tisztítsa a felületet nitro bázisú hígítóval. Hagyja 
a felületet megszáradni. Alapozza a felületet az építkezés lehető legkorábbi szakaszában 
Valtti Base alapozóval. Védje a növényzetet az esetlegesen lecsöpögő Valtti alapozótól. 
 
Korábban lazúrozott/lakkozott felületek: 
Távolítsa el a felületről a port, a rozsdát, a gyantát, a zsíros, olajos, viaszos és egyéb 
szennyeződéseket és a laza, leváló rostokat. Szükség esetén csiszolja meg a felületet. A 
meglévő lakkréteget távolítsa el, majd csiszolja meg a felületet. Távolítsa el az elszürkült, 
vagy elfeketedett rétegeket tökéletesen. A csiszolás után távolítsa el a csiszoláskor 
keletkezett port. 
Alapozza az alapig lecsiszolt fa felületeket fakonzerváló anyaggal, pl. a Valtti alapozóval 
(Valtti Base). Védje a növényzetet az esetlegesen lecsöpögő Valtti alapozótól. 
 
22))  FFEELLHHOORRDDÁÁSS::  
A lehetséges színeltérések elkerülése érdekében biztosítson egy felület egészére elegendő 
Valtti Satin-t, az egész mennyiséget keverje össze egy edényben.  
Felhordás előtt keverje el alaposan a Valtti Satin-t.  
A lehetséges átfedések elkerülése érdekében hordja fel a Valtti Satin-t egyenletesen, 
egyszerre egy felületi egység teljes hosszában.  
Hordjon fel 2-3 réteg Valtti Satin-t. Használjon a lazúrból bőségesen a bütü részeken. 
A kemény fafajták esetében legalább 3 réteg lazúr felhordása szükséges. A tölgyfát, a magas 
csersavtartalom miatt, kivágás után két évig ne kezelje. 
A megfelelő szín kiválasztása nagymértékben befolyásolja a felület időjárásállóságát. A túl 
sötét színek magukba szívják a meleget, ezért a fa könnyen kiszáradhat. A világos, kevés 
pigmentet tartalmazó színek csak kis mértékben védenek az UV-sugárzás káros hatásaitól. Az 
időjárás hatásai ellen való legoptimálisabb védelmet a középerős színek biztosítják.  
 
FFEESSTTŐŐSSZZEERRSSZZÁÁMMOOKK  TTIISSZZTTÍÍTTÁÁSSAA::  
Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat 
1050-es lakkbenzinnel. A festőszerszámokra száradt festéket mossa le Pensselipesu-val. 
  
IILLLLÉÉKKOONNYY  SSZZEERRVVEESSVVEEGGYYÜÜLLEETT  ((VVOOCC))  TTAARRTTAALLOOMM::        
EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): A/e, 400 g/l (2010)  
A termék max. 400g/l VOC-t tartalmaz. 
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EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS: 
IIssmméétteelltt  eexxppoozzíícciióó  aa  bbőőrr  kkiisszzáárraaddáássáátt,,  vvaaggyy  mmeeggrreeppeeddeezzéésséétt  ookkoozzhhaattjjaa..  
Gyermekek kezébe nem kerülhet. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.  
A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. A keletkezett 
füstöt/gázt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a 
szembejutást. Csatornába engedni nem szabad. Csak jól szellőztetett helyen használható. 
Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet 
vagy a címkét. 2-Butanon-oximot és kobalt-sókat tartalmaz. Túlérzékeny személynél allergiás 
reakciót válthat ki. 
TToovváábbbbii  iinnffoorrmmáácciióótt  lláássdd  aa  BBiizzttoonnssáággii  AAddaattllaappoonn..  BBiizzttoonnssáággii  aaddaattllaapp  iiggéénnyyeellhheettőő  aa  TTiikkkkuurriillaa  
KKfftt--ttőőll..  
  
KKÖÖRRNNYYEEZZEETTVVÉÉDDEELLEEMM  ÉÉSS  HHUULLLLAADDÉÉKKKKEEZZEELLÉÉSS::  
A lazúrt a lefolyóba, a csatornarendszerbe, vagy a talajra önteni nem szabad. A folyékony 
hulladékot és a kiszáradt festékhulladékot, 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 
 
 
 


