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    VALTTI FAOLAJ VIZES 
(VALTTI WOOD OIL AKVA) 

  
 

 
 

  
 

       * természetes növényi olaj alapú 
       
 

  
  
TERMÉKTÍPUS: Vízhígítású, növényi olaj alapú faolaj kültéri használatra. Védi a felületet a 
nedvesség káros hatásaitól és a szennyeződések megtapadásától, valamint csökkenti a fa 
berepedezését. Nyers, kezeletlen és előzőleg olajjal kezelt felületek kezelésére. Megfelel a 
nagy nyomáson telített tartós, a kemény és a hőkezelt fa felületekre. 
 
ALKALMAZÁSI TERÜLET: Kültéri bútorok, teraszok, mólók, stb. olajozása. 
 
 
 
MŰSZAKI ADATOK:   
 
Bázisfesték:    EC 
Színek:    színtelen, a Valtti Color színkártya színeire színezhető 
Fényességi fokozat:  nincs meghatározva 
Kiadósság:     5-7  m2/l/réteg 

AA  vvaallóóddii  kkiiaaddóóssssáágg  ffüügggg  aa  kkeezzeelleennddőő  ffeellüülleett  mmiinnőőssééggééttőőll,,  nneeddvvsszzíívvóó  
kkééppeessssééggééttőőll  ééss  aa  kkeezzeellééss  mmóóddjjááttóóll..  

  
Kiszerelések:   0,9 l, 2,7 l 
Hígítás:    vízzel 
Felhordási mód:   ecset, szivacs  
 
Száradási idők:   A felület néhány óra alatt száraz.   
((2233°°CC--oonn  ééss  5500%%  rreellaattíívv  AA  sszzáárraaddáássii  ffoollyyaammaattoott  bbeeffoollyyáássoolljjaa  aa  ffaa  nneeddvvsszzíívvóó    
ppáárraattaarrttaalloomm  mmeelllleetttt))            kkééppeessssééggee  ééss  aa  ffeellhhoorrddootttt  oollaajj  mmeennnnyyiissééggee..  
  
IIddőőjjáárráássáállllóóssáágg::  KKüüllttéérreenn  jjaavvaassoolltt  sszzíínneezzeetttt  tteerrmméékkeett  hhaasszznnáállnnii,,  mmeerrtt  aa  

sszzíínneezzeetttt  oollaajj  jjoobbbbaann  vvéédd  aazz  iiddőőjjáárrááss  hhaattáássaaii  eelllleenn,,  mmiinntt  
aa  sszzíínntteelleenn..  

  SSzzüükksséégg  eesseettéénn  vvééggeezzzzeenn  ffeellúújjííttáásstt..  AAzz  iiddőőjjáárráássii  
vviisszzoonnttaaggssáággookknnaakk  ffoollyyaammaattoossaann  kkiitteetttt  ffeellüülleetteekkeett  
lleehheettssééggeess,,  hhooggyy  éévveennttee  úújjrraa  kkeellll  oollaajjoozznnii..  

      
Szárazanyagtartalom:  21% 
Sűrűség:    1,0 kg/l (ISO 2811) 
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Tárolás:    Fagytól védendő. A felbontott doboz/kanna tartalmát 

használja fel még ugyanazon festési szezon alatt. A már 
megnyitott edényekben lévő olaj tulajdonságai 
megváltozhatnak. 

Termék kódja:   256 0070 
  
 
 
FELHASZNÁLÁS: 
 
FFEELLHHOORRDDÁÁSSII  KKÖÖRRÜÜLLMMÉÉNNYYEEKK::  AA  ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  lleeggyyeenn  sszzáárraazz,,  vvaaggyyiiss  aa  ffaa  
nneeddvveessssééggttaarrttaallmmaa  lleeggyyeenn  2200%%  aallaatttt,,  mmiivveell  aa  nneeddvveess  ffáábbaa  nneemm  iivvóóddiikk  bbee  aazz  oollaajj  ééss  aazz  oollaajj  
llaassssaann  sszzáárraadd  aa  nneeddvveess  kköörrnnyyeezzeettbbeenn..  MMiivveell  aa  nnaaggyy  nnyyoommáássoonn  tteellíítteetttt  ffáákk  ggyyaakkrraann  nneeddvveesseekk,,  
jjaavvaassoolltt  eezzeekkeett  aa  ffeellüülleetteekkeett  aa  bbeeééppííttééss  uuttáánn  kkbb..  ffééll  éévvvveell  kkeezzeellnnii..  
AA  kkeezzeellééss  ééss  aa  sszzáárraaddááss  iiddeejjee  aallaatttt  aa  lleevveeggőő,,  aa  kkeezzeelleennddőő  ffeellüülleett  ééss  aazz  oollaajj  hhőőmméérrsséékklleettee  
lleeggyyeenn  lleeggaalláábbbb  55°°CC,,  ppáárraattaarrttaallmmaa  ppeeddiigg  8800%%  aallaatttt..  
  
11))  FFEELLÜÜLLEETT  EELLŐŐKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSSEE::    
KKeezzeelleettlleenn  ffeellüülleetteekk::  
TTáávvoollííttssaa  eell  aa  ffeellüülleettrrőőll  aa  ppoorrtt,,  aa  zzssíírrooss,,  oollaajjooss,,  vviiaasszzooss  ééss  eeggyyéébb  sszzeennnnyyeezzőőddéésseekkeett  ééss  aa  llaazzaa  
rroossttookkaatt..  AAzz  eesseettlleeggeess  ppeennéésszztt  ttáávvoollííttssaa  eell  HHoommeeeennppooiissttoo  ppeennéésszzeellttáávvoollííttóó  sszzeerrrreell  aa  hhaasszznnáállaattii  
uuttaassííttááss  sszzeerriinntt..  
KKoorráábbbbaann  ffaaoollaajjjjaall  kkeezzeelltt  ffeellüülleetteekk::  
TTáávvoollííttssaa  eell  aa  ffeellüülleettrrőőll  aa  llaazzaa  rroossttookkaatt  ééss  rréésszzeekkeett  kkaappaarróóvvaassssaall,,  vvaaggyy  ddrróóttkkeefféévveell..  TTáávvoollííttssaa  
eell  aa  ffeellüülleettrrőőll  aa  ppoorrtt,,  aa  zzssíírrooss,,  oollaajjooss,,  vviiaasszzooss  ééss  eeggyyéébb  sszzeennnnyyeezzőőddéésseekkeett  ééss  aa  llaazzaa  rroossttookkaatt..  
AAzz  eesseettlleeggeess  ppeennéésszztt  ttáávvoollííttssaa  eell  HHoommeeeennppooiissttoo  ppeennéésszzeellttáávvoollííttóó  sszzeerrrreell  aa  hhaasszznnáállaattii  uuttaassííttááss  
bbeettaarrttáássaa  mmeelllleetttt..  
HHaa  aa  ffaa  ffeellsszzíínnéénn  lláátthhaattóó  ffiillmmrréétteegg  mmaarraadd,,  ttáávvoollííttssaa  aazztt  eell  aa  VVaallttttii  FFaaoollaajjjjaall  vvaallóó  kkeezzeellééss  
mmeeggkkeezzddééssee  eellőőtttt..  
  
2) FELHORDÁS: 
Felhordás előtt és közben is időnként keverje el alaposan a Valtti vizes Faolajat. Hordja fel az 
olajat egy-két rétegben ecsettel, vagy szivaccsal. A lehetséges átfedések elkerülése 
érdekében olajozzon egyenletesen és egyszerre egy felületi egységet, vagy néhány deszkát, 
a felület teljes hosszában. A felületen maradt olajat, ami nem tud beszívódni a fába, azonnal 
törölje le. A második kezelést akkor végezheti el, ha az olaj beszívódott a felületbe és az 
megszáradt. Az olaj sötétebbé teszi a fa színét. 
  
FFEESSTTŐŐSSZZEERRSSZZÁÁMMOOKK  TTIISSZZTTÍÍTTÁÁSSAA::  
Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb olajat, majd tisztítsa azokat 
szappanos vízzel. A szerszámokra 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. 
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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. 
  
FFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS::  
SSzzüükksséégg  eesseettéénn  vvééggeezzzzeenn  ffeellúújjííttáásstt..  AAzz  iiddőőjjáárráássii  hhaattáássookknnaakk  ffookkoozzoottttaann  kkiitteetttt    
ffeellüülleetteekkeett  lleehheettssééggeess,,  hhooggyy  éévveennttee  úújjrraa  kkeellll  oollaajjoozznnii.. 
  
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS: 
TTaarrttaallmmaazz::  kkoobbaalltt  vveeggyyüülleetteett..  TTúúlléérrzzéékkeennyy  sszzeemmééllyynnééll  aalllleerrggiiááss  rreeaakkcciióótt  vváálltthhaatt  kkii..    
TToovváábbbbii  iinnffoorrmmáácciióótt  lláássdd  aa  BBiizzttoonnssáággii  AAddaattllaappoonn..  BBiizzttoonnssáággii  AAddaattllaapp  iiggéénnyyeellhheettőő  aa  TTiikkkkuurriillaa  
KKfftt--ttőőll..  
 
KKÖÖRRNNYYEEZZEETTVVÉÉDDEELLEEMM  ÉÉSS  HHUULLLLAADDÉÉKKKKEEZZEELLÉÉSS::  
A lefolyóba, a csatornarendszerbe, vagy a talajra önteni nem szabad.  
A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre 
kell szállítani.  
Figyelem! 
Öngyulladásveszély! 
A termékkel átitatott rongyok, 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 
 
 


