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VVIINNHHAA  ((VVAALLTTTTII  OOPPAAQQUUEE))  
((VVAALLTTTTII  OOPPAAQQUUEE))  

  

 
 

 
* fedő jellegű favédő festék 
* a fa mintázatát látszódni hagyja 
  

TTEERRMMÉÉKKTTÍÍPPUUSS:: 
Félmatt, vízhígítású, speciális alkid megerősítésű akrilát kötőanyag tartalmú favédő festék 
kültéri felületekre. Fedő jellegű bevonatot képez, de a fa mintázatát hagyja látszódni. A 
felületnek jó időjárásállóságot, rugalmasságot és hosszantartó, ritka felújítást igénylő 
bevonatot biztosít. Ellenáll a nedvességnek, nem töredezik be és nem pereg le. 
Megfelel korábban Vinhával, vagy áttetsző favédő anyagokkal kezelt felületekre, a fűrészelt 
és a csiszolt, a nagy nyomáson telített, a gyárilag impregnált fa felületekre.  A Vinhát 
festékként kell kezelni. Nem felel meg padlók festésére. 
  
AALLKKAALLMMAAZZÁÁSSII  TTEERRÜÜLLEETT::  
Kültéri falak, ablakkeretek, ajtók, kerti tárolók, kerítések, stb. festése. 
 
 
MMŰŰSSZZAAKKII  AADDAATTOOKK::  
  
BBáázziissffeessttéékk::        VVVVAA,,  VVCC  
Színek:    a Vinha Színkártya színei  
FFéénnyyeessssééggii  ffookkoozzaatt::    ffééllmmaatttt  
FFeeddőőkkééppeesssséégg::      ssiimmaa,,  ccssiisszzoolltt  ffaa  ffeellüülleetteekk::  88--1100  mm22//ll//rréétteegg  
          dduurrvvaa,,  ffűűrréésszzeelltt  ffaa  ffeellüülleetteekk::  44--88  mm22//ll//rréétteegg  
          nneeddvveess  rréétteeggvvaassttaaggssáágg::  kkbb..  110000--225500  μμmm  rréétteeggeennkkéénntt,,  
          sszzáárraazz  rréétteeggvvaassttaaggssáágg::  kkbb..  4400--110000  μμmm  rréétteeggeennkkéénntt  

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  

AA  ppoolliiéésszztteerr  ééss  aa  nneeyylloonn  eeccsseett    aa  lleeggmmeeggffeelleellőőbbbb  aa  VViinnhhaa  
ffeellhhoorrddáássáárraa..  
AAiirrlleessss  sszzóórrááss  eesseettéénn::    
ffúúvvóókkaamméérreett::  00,,001188””--00,,002233””,,  
hhííggííttááss::  00--1100  ttéérrffooggaatt%%--bbaann  vvíízzzzeell..  
            

SSzzáárraaddáássii  iiddőőkk::      éérriinnttéésssszzáárraazz  11  óórraa  aallaatttt,,  
((2233°°CC--oonn  ééss  5500%%  rreellaattíívv    ááttffeesstthheettőő  22  óórraa  mmúúllvvaa  
ppáárraattaarrttaalloomm  mmeelllleetttt))  AAzz  aallaaccssoonnyy  hhőőmméérrsséékklleett  ééss  aa  mmaaggaass  ppáárraattaarrttaalloomm  

mmeegghhoosssszzaabbbbííttjjáákk  aa  sszzáárraaddáássii  ffoollyyaammaattoott..  
  
KKéémmiiaaii  eelleennáállllááss::    jjóó,,  iippaarrii  kköörrnnyyeezzeettbbeenn  iiss  

  
SSzzáárraazzaannyyaagg--ttaarrttaalloomm::      kkbb..  3300--3377%%,,  sszzíínnttőőll  ffüüggggőőeenn  
SSűűrrűűsséégg::        kkbb..  11,,11--11,,22  kkgg//ll    ((IISSOO  22881111))  
TTáárroollááss::  FFaaggyyttóóll  vvééddeennddőő..  
TTeerrmméékk  kkóóddjjaa::      330000  66330022//66330033  



 
  Termékleírás 
  2007.08.01. 

  
 

  
FFEELLHHAASSZZNNÁÁLLÁÁSS::  
  
FFEELLHHOORRDDÁÁSSII  KKÖÖRRÜÜLLMMÉÉNNYYEEKK::  AA  ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  lleeggyyeenn  sszzáárraazz,,  ttiisszzttaa,,  aa  ffaa  rreellaattíívv  
nneeddvveessssééggttaarrttaallmmaa  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 rozsdát, a zsíros, olajos, viaszos és egyéb szennyeződéseket 
és a laza rostokat. A penészes felületeket mossa le Homeenpoisto penészeltávolító szerrel, a 
használati utasítás betartása mellett. Alapozza a felületet az építkezés lehető legkorábbi 
szakaszában Valtti Base, vagy Valtti Akvabase alapozóval. 

 
Korábban kezelt felületek: 
Távolítsa el a felületről a laza rostokat -és részeket drótkefével.  
Szükség esetén mossa le a felületet Homeenpoisto penészeltávolító szerrel, a használati 
utasítás betartása mellett. A festékmentes felületeket alapozza Valtti Base, vagy Valtti 
Akvabase alapozóval. 
A rozsdásodó fém elemeket (pl. szögfejeket) alapozza Rostex rozsdagátló alapozóval (Rostex 
Metal Primer). A csomós részeket kezelje Oksalakká-val. 
A repedéseket, töréseket töltse fel, a felületi egyenletlenségeket egyenlítse ki a megfelelő 
Tikkurila töltőanyaggal. A fényes és a javított felületeket alaposan csiszolja meg. 

 
Figyelem! 
A festék, különösen ha világos színű,  a gyantás és csomós részeknél veszíthet színéből. 
Különös figyelemmel készítse elő a tölgy, az teakfa, a cédrus, a douglas fenyő, a mahagóni, 
az idigbo fafajtákból készült felületeket. Az említett fafajták olajat és vízben oldódó tannint 
tartalmaznak, amik a festék tapadását, száradását és kikeményedését is befolyásolhatják, 
valamint  a festék elszíneződését okozhatják.  
Alapozza Otex tapadó alapozóval (Otex Adhesion Primer) az összes felületet, amelyek olyan 
anyagokat tartalmaznak, amik a felület felszínére távozva a felület foltosodását okozhatják.  
Alapozzon Valtti Alapozóval (Valtti Base) minden olyan kültéri fa felületet, amit gyárilag nem 
impregnáltak, vagy nem alapoztak egy elfogadott fakonzerváló anyaggal. 
 
22))  FFEELLHHOORRDDÁÁSS::  
A lehetséges színeltérések elkerülése érdekében biztosítson egy felület egészére elegendő 
Vinhát, amit keverjen össze egy edényben.  
Felhordás előtt keverje el alaposan a Vinhát. A Vinha általában festésre kész, nem szükséges 
hígítani. Hordjon fel a kezeletlen felületek esetén két réteg, a korábban festett felületek 
esetén 1-2 réteg Vinhát az alapfelülettől való színeltérés és a festendő felület állapotától 
függően. Ha világos színeket fest nagy nyomáson telített fa felületekre, hordjon fel 2-3 
réteget.  
Hordjon fel a festékből bőségesen a bütü részekre. 
 
FFEESSTTŐŐSSZZEERRSSZZÁÁMMOOKK  TTIISSZZTTÍÍTTÁÁSSAA::  
Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat 
vízzel. A festőszerszámokra száradt festéket 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 finoman egy puha kefével, 
vagy enyhén nedves törlőruhával. 
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Egy hónap elteltével: tisztítsa az elszennyeződött 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:  
A Vinhával festett felületeket Vinhával újíthatja fel. Ha a korábban alkalmazott színt 
használja, elegendő egy réteg festéket felhordani. 
  
IILLLLÉÉKKOONNYY  SSZZEERRVVEESSVVEEGGYYÜÜLLEETT  ((VVOOCC))  TTAARRTTAALLOOMM::        
EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): A/e, 130 g/l (2010)  
A termék max. 130g/l VOC-t tartalmaz. 
 
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS: 
IIrrrriittaattíívv  XXii..    
BBőőrrrreell  éérriinnttkkeezzvvee  ttúúlléérrzzéékkeennyyssééggeett  ookkoozzhhaatt..  ÁÁrrttaallmmaass  aa  vvíízzii  sszzeerrvveezzeetteekkrree,,  aa  vvíízzii  
kköörrnnyyeezzeettbbeenn  hhoosssszzaannttaarrttóó  kkáárroossooddáásstt  ookkoozzhhaatt..  
GGyyeerrmmeekkeekk  kkeezzéébbee  nneemm  kkeerrüüllhheett..  AA  kkeelleettkkeezzeetttt  ggőőzztt//ffüüssttöött//ggáázztt//ppeerrmmeetteett  nneemm  sszzaabbaadd  
bbeelléélleeggeezznnii..  AA  bbőőrrrreell  vvaallóó  éérriinnttkkeezzééss  kkeerrüülleennddőő..  MMeeggffeelleellőő  vvééddőőkkeesszzttyyűűtt  kkeellll  vviisseellnnii..  LLeennyyeellééss  
eesseettéénn  aazzoonnnnaall  oorrvvoosshhoozz  kkeellll  ffoorrdduullnnii,,  aazz  eeddéénnyytt//ccssoommaaggoollóóbbuurrkkoollaattoott  ééss  aa  ccíímmkkéétt  mmeegg  kkeellll  
mmuuttaattnnii..  CCssaakk  jjóóll  sszzeellllőőzztteetteetttt  hheellyyeenn  hhaasszznnáállhhaattóó..  CCssaattoorrnnáábbaa  eennggeeddnnii  nneemm  sszzaabbaadd..  KKeerrüüllnnii  
kkeellll  aazz  aannyyaagg  kköörrnnyyeezzeettbbee  jjuuttáássáátt..  
TToovváábbbbii  iinnffoorrmmáácciióótt  lláássdd  aa  BBiizzttoonnssáággii  AAddaattllaappoonn..  BBiizzttoonnssáággii  aaddaattllaapp  iiggéénnyyeellhheettőő  aa  TTiikkkkuurriillaa  
KKfftt--ttőőll..  
  
KKÖÖRRNNYYEEZZEETTVVÉÉDDEELLEEMM  ÉÉSS  HHUULLLLAADDÉÉKKKKEEZZEELLÉÉSS::  
A lefolyóba, a csatorbarendszerbe, vagy a talajra önteni nem szabad. A folyékony hulladékot 
és a kiszáradt festékhulladékot, valaminta 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 
 
 
 


