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VVAALLTTTTII  FFAAOOLLAAJJ  

((VVAALLTTTTII  WWOOOODD  OOIILL))  
  

 

 
 

 
 
* kemény fafajták nagyszerű kezelése  

  
TTEERRMMÉÉKKTTÍÍPPUUSS:: 
Oldószeres bázisú faolaj kültéri felületekre. Kezeletlen, vagy korábban faolajjal kezelt kültéri 
fafelületekre, beleértva a kemény fát, hőkezelt fát, az impregnált és a nyersfa felületeket is. 
 
AALLKKAALLMMAAZZÁÁSSII  TTEERRÜÜLLEETT::  
Kerti bútorok, teraszok, mólók fa felületeinek kezelése.  
 
 
MMŰŰSSZZAAKKII  AADDAATTOOKK::  
  
BBáázziissffeessttéékk::        EECC  
Színek:    színtelen, a Valtti színkártya színeire színezhető  
FFéénnyyeessssééggii  ffookkoozzaatt::    nniinnccss  mmeegghhaattáárroozzvvaa  
FFeeddőőkkééppeesssséégg::      55--77  mm22//ll  

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,,  sszziivvaaccss  

            
SSzzáárraaddáássii  iiddőőkk::      ppáárr  óórraa  aallaatttt  sszzáárraazz  aa  ffeellüülleett  
((2233°°CC--oonn  ééss  5500%%  rreellaattíívv    AA  sszzáárraaddáássrraa  hhaattáássssaall  vvaann  aa  ffeellüülleett  nneeddvvsszzíívvóó  
ppáárraattaarrttaalloomm  mmeelllleetttt))    kkééppeessssééggee  ééss  aa  ffeellhhoorrddootttt  oollaajj  mmeennnnyyiissééggee..  

HHoorrddjjaa  ffeell  aa  mmáássooddiikk  rréétteegg  oollaajjaatt  aazz  eellssőő  rréétteegg    
sszzáárraaddáássaa  uuttáánn..  

  
IIddőőjjáárráássáállllóóssáágg::  JJaavvaassoolltt  sszzíínneezzeetttt  tteerrmméékk  hhaasszznnáállaattaa,,  mmeerrtt  aazz  jjoobbbbaann  

vvéédd  aazz  iiddőőjjáárrááss  kkáárrooss  hhaattáássaaii  eelllleenn,,  mmiinntt  aa  sszzíínntteelleenn  oollaajj..  
SSzzüükksséégg  eesseettéénn  úújjííttssaa  ffeell  aa  ffeellüülleetteett..  AAzz  iiddőőjjáárrááss  kkáárrooss  
hhaattáássaaiinnaakk  kkiitteetttt  ffeellüülleetteekkeett  lleehheettssééggeess,,  hhooggyy  éévveennttee  
úújjrraa  kkeellll  oollaajjoozznnii..  
  

SSzzáárraazzaannyyaagg--ttaarrttaalloomm::      1188%%  
SSűűrrűűsséégg::        00,,88  kkgg//ll    ((IISSOO  22881111))  
TTáárroollááss::  TTűűrrii  aa  hhiiddeeggbbeenn  vvaallóó  ttáárroolláásstt  ééss  sszzáállllííttáásstt..    
  HHaa  eeggyy  ddoobboozztt,,  kkaannnnáátt  mmáárr  ffeellbboonnttootttt,,  hhaasszznnáálljjaa  ffeell  aa  

tteerrmméékkeett  uuggyyaannaazzoonn  mmuunnkkaaffoollyyaammaattbbaann..  AA  fféélliigg  lleezzáárrtt  
eeddéénnyyeekkbbeenn  mmeeggvváállttoozzhhaattnnaakk  aa  ffeessttéékk  ttuullaajjddoonnssáággaaii..  

TTeerrmméékk  kkóóddjjaa::      225577  00007700  
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FFEELLHHAASSZZNNÁÁLLÁÁSS::  
  
FFEELLHHOORRDDÁÁSSII  KKÖÖRRÜÜLLMMÉÉNNYYEEKK::  AA  ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  lleeggyyeenn  sszzáárraazz,,  aa  ffaa  rreellaattíívv  
nneeddvveessssééggttaarrttaallmmaa  lleeggyyeenn  2200%%  aallaatttt,,  mmiivveell  aa  nneeddvveess  ffáábbaa  nneemm  ttuudd  bbeesszzíívvóóddnnii  aazz  oollaajj  ééss  aazz  
iillyyeenn  mmóóddoonn  aazz  llaassssaann  sszzáárraadd..  MMiivveell  aazz  iimmpprreeggnnáálltt  ffaa  ggyyaakkrraann  nneeddvveess,,  jjaavvaassoolltt  aazztt  ccssaakk  ffééll  éévv  
sszzáárraaddáássii  iiddőő  uuttáánn  oollaajjjjaall  kkeezzeellnnii..  
AA  ffeessttééss  ééss  aa  sszzáárraaddááss  iiddeejjee  aallaatttt  aa  lleevveeggőő,,  aa  ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  ééss  aa  VVaallttttii  FFaaoollaajj    hhőőmméérrsséékklleettee  
lleeggyyeenn  lleeggaalláábbbb  55°°CC,,  aa  lleevveeggőő  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.  

 
Korábban faolajjal kezelt felületek: 
Távolítsa el a felületről a laza rostokat -és részeket kaparóvassal, vagy drótkefével.  
Szükség esetén mossa le a felületet Homeenpoisto penészeltávolító szerrel, a használati 
utasítás betartása mellett. Ha jól látható filmréteg marad a felületen, távolítsa azt el a 
faolajjal való kezelés megkezdése előtt. 
 
22))  FFEELLHHOORRDDÁÁSS::  
Felhordás előtt és közben is időnként, keverje el alaposan a Valtti Faolajat. A lehetséges 
átfedések elkerülése érdekében hordjon fel egy-két réteg olajat egyenletesen, egyszerre egy 
felületi rész egész hosszában olajozva. A felületen maradó, a fába beszívódni nem képes 
olajat azonnal törölje le. A második réteg olajat akkor hordja fel, amikor a felület már száraz. 
Az olajjal való kezelés sötétíti a fa színét. 
 
FFEESSTTŐŐSSZZEERRSSZZÁÁMMOOKK  TTIISSZZTTÍÍTTÁÁSSAA::  
Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb faolajat, majd mossa le azokat 
1050-es lakkbenzinnel. A festőszerszámokra száradt olajat mossa le Pensselipesu-val. 
 
FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA: 
Az olaj normál körülmények között a teljes kikeményedést és tartósságot kb. egy hét alatt éri 
el, ezért ez alatt az idő alatt óvatosan kezelje a felületet. Ha a felületet rögtön, vagy nem sok 
idővel az olajjal való kezelés után tisztítani kell, tegye azt egy puha kefével  vagy egy enyhén 
benedvesített törlőruhával, legalább két nappal a kezelés után. 
 Egy hét elteltével: tisztítsa a felületet a Huoltopesu tisztítófolyadék és víz 1:10 arányú 
elegyével.  
Az erősen szennyezett felületeket és foltokat tisztítsa töményebb tisztítószeres oldattal  
(1 egység tisztítószer: 1 egység víz). A tisztítás után öblítse le a felületet tiszta vízzel és 
hagyja megszáradni. 
 
FELÚJÍTÁS:  
Újítsa fel a felületet szükség esetén. Az időjárási hatásoknak folyamatosan kitett felületeket 
lehetséges, hogy évente újra kell olajozni. 
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EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS: 
ÁÁrrttaallmmaass,,  XXnn..  
TTaarrttaallmmaazz::  hhiiddrrooggéénnnneell  kkeezzeelltt,,  nneehhéézz  nnaaffttáátt  ((áássvváánnyyiioollaajjaatt)),,  kköönnnnyyűű  aarroommááss  nnaaffttaa  oollddóósszzeerrtt,,  
ttoolliillfflluuaanniiddoott..  
KKiissmméérrttéékkbbeenn  ttűűzzvveesszzééllyyeess..  BBeelléélleeggeezzvvee  áárrttaallmmaass..  LLeennyyeellvvee  áárrttaallmmaass,,  aassppiirráácciióó  eesseettéénn  
ttüüddőőkkáárroossooddáásstt  ookkoozzhhaatt..  ÁÁrrttaallmmaass  aa  vvíízzii  sszzeerrvveezzeetteekkrree,,  aa  vvíízzii  kköörrnnyyeezzeettbbeenn  hhoosssszzaannttaarrttóó  
kkáárroossooddáásstt  ookkoozzhhaatt..  GGyyeerrmmeekkeekk  kkeezzéébbee  nneemm  kkeerrüüllhheett..  AA  kkeelleettkkeezzőő  ggáázztt//ggőőzztt//ffüüssttöött//ppeerrmmeetteett  
nneemm  sszzaabbaadd  bbeelléélleeggeezznnii..  LLeennyyeellééss  eesseettéénn  hháánnyyttaattnnii  ttiillooss::  aazzoonnnnaall  oorrvvoosshhoozz  kkeellll  ffoorrdduullnnii  ééss  
mmeeggmmuuttaattnnii  aazz  eeddéénnyyzzeetteett  vvaaggyy  aa  ccíímmkkéétt..  CCssaattoorrnnáábbaa  eennggeeddnnii  nneemm  sszzaabbaadd..  CCssaakk  jjóóll  
sszzeellllőőzztteetteetttt  hheellyyeenn  hhaasszznnáállhhaattóó..  EEttiill--mmeettiill--kkeettooxxiimmoott  ééss  ttoolliillfflluuaanniiddoott  ttaarrttaallmmaazz..  TTúúlléérrzzéékkeennyy  
sszzeemmééllyynnééll  aalllleerrggiiááss  rreeaakkcciióótt  vváálltthhaatt  kkii..  
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.  
Figyelem! 
Öngyulladásveszély! 
A termékkel átitatott törlőruhák, szivacsok, vagy az esetleges csiszolásból származó por 
önmaguktól begyulladhatnak, ezért tartsa azokat vízben, szárítsa őket kültéren, vagy égesse 
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 
 
 
 


