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POPIS VÝROBKU  
Semi-transparentní film vytvářející lesklý povrch dřeva. 
VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ 

 Konečná úprava na dřevo v exteriéru. 

 K dispozici v mnoha atraktivních barvách. 

 Valtti Color Extra zvyšuje přirozenou krásu dřeva a zároveň nabízí dobrou vodoodpudivost, flexibilitu, odolnost a ochranu před účinky 
vlhkosti a UV záření. 

 Nepoužívejte Valtti Extra pro jiné účely než je uvedeno v návodu k použití. 

  Střešní krytiny, okapy, dveře, ploty, okna, přístřešky, dřevěné balkony, sruby, zahradní nábytek apod.    

  
TECHNICKÉ PARAMETRY  

KÓDY VÝROBKU    560_0070     

ZÁKLADNÍ BARVY EC  

BAREVNÉ ODSTÍNY  Tikkurila Valtti Colour Karta. Všechny odstíny mohou být smíchány dohromady nebo 
světlejší odstíny s Valtti Color Extra jasné.   

KONEČNÝ EFEKT    Lesklý        

SUŠINA  Kolem 50% v závislosti na barvě 

HUSTOTA  0,9  kg/l  (ISO 2811)   

 
TEORETICKÁ VYDATNOST  

Hladké dřevo: 8-12 m2/l na jeden nátěr.  
Řezivo 4-8m2/l na jeden nátěr.   
Praktická vydatnost závisí na metodě nanášení, podmínkách pro aplikaci a také na 
tvaru a drsnosti natíraného povrchu.  

DOBA SCHNUTÍ (23 ° C a 50% 
relativní vlhkost vzduchu) 

Přetíratelný po 24 hodinách.  
 

BALENÍ  0,9l, 2,7l, 9l a 18l.  

EU VOC 2004/42/EC [limitní hodnota 
Kat. A/e 400 g/l (2010)]  

Obsah VOC je: max. < 400g/l. 
 

ŘEDIDLO  Alkyd Thinner 2010  

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ  Vyčistěte ihned po použití Tikkurila Tool Cleaner nebo ve White Spirit 1050.  

PŘEPRAVA A SKLADOVATELNOST 

Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech při teplotách od + 5 ° C do + 25 ° 
C. Chraňte před mrazem a silným slunečním zářením. Použijte celý obsah na jedno 
použití. Částečně použité, nedolití plechovky mohou měnit vlastnosti. Přeprava: VAK/ 
ADR 3 III 

APLIKACE  
Stříkáním nebo štětcem. 
Pro vysokotlaké stříkání: použijte trysku 0,009 "- 0,013" (0,23- 0,33mm). 

  
NÁVOD K POUŽITÍ:  
PODMÍNKY APLIKACE: Všechny povrchy, které mají být natírány, musí být suché, obsah vlhkosti dřeva pod 20%, teplota vzduchu nejméně 
5°C, relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%. 
NENATŘENÉ DŘEVĚNÝCH POVRCHŮ: Očistěte povrch od nečistot, prachu a uvolněného materiálu ocelovým kartáčem. Odstraňte plíseň s 
Tikkurila Mould Removal nebo Tehopesu Super Clear podle pokynů. Vhodným tmelem od Tikkurily vyspravte praskliny, díry po hřebících, kazy 
a jiné nerovnosti povrchu. Aplikujte základní nátěr Valtti Pohjuste. Chraňte rostliny před potřísněním Valtti Pohjuste. 
DŘEVĚNÝCH POVRCHŮ DŘÍVE NATŘENÉ S PRŮHLEDNÝM NÁTĚREM: Všechny lesklé, předtím mořené a tmelené povrchy důkladně 
přebruste ocelovým kartáčem, aby se zajistila dostatečná impregnace Valtti Color Extra do dřeva. V případě potřeby umyjte povrch s Tikkurila 
Mould Removal nebo Tehopesu Super Clean. Ujistěte se, že dřevěné obložení, podbití a okenní rámy atd. jsou spojeny s antikorozním 
materiálem. Valtti Color Extra nedoporučujeme používat spolu s lanový-olejovým tmelem. Nejlepší kvalitu neodlupující se glazury, která vytváří 
ochrannou vrstvu dosáhnete dodržením návodu od výrobce. Pozornost věnujte dřevu jako je dub, teakové dřevo, cedrové dřevo, jedle, 
mahagon, idigbo atd., Které obsahují olej a vodorozpustnou kyselinu tříslovou, která může zhoršit schnutí, tvrdnutí nebo přilnavost nátěru k 
povrchu. Chraňte rostliny před potřísněním Valtti Pohjuste. 
APLIKACE: Zajistěte si dostatečné množství směsi Valtti Color Extra pro jednotný povrch z jedné šarže abyste zabránili možným barevným 
rozdílům. Před použitím důkladně promíchejte. Aplikujte Valtti Color Extra stejnoměrně a bez přerušení, aby nedošlo k překrývání. Při první 
aplikaci použijte kartáč. Pokud používáte sprej, povrch by měl být dokončen štětcem. Aplikujte na koncové části dřeva. Chraňte rostliny před 
postříkáním. Aplikujte ve dvou vrstvách v závislosti na požadované intenzitě barvy ve směru letokruhů dřeva. Vždy používáte tónovaný produkt 
na neošetřené nové dřevěné povrchy. Kontrolujte stav povrchu a provádějte udržovací údržbu v případě potřeby. 
POKYNY PRO ÚDRŽBU: S povrchem zacházejte opatrně, maximální trvanlivost a tvrdost povrch za normálních okolností dosáhne za cca 4 
týdny. Pokud je potřeba očištění použijte jemný kartáč, mop nebo vlhký čistící hadřík. 
UDRŽOVACÍ ÚDRŽBA: Po jednom měsíci od natírání může být zašpiněný povrch očištěn se zředěným Houltopesu (1 díl Huoltopesu do 10 dílů 
vody). Očistěte skvrny a špinavé místa s roztokem Huoltopesu a vody v poměru (1: 1). Dobře opláchněte a nechte uschnout. 
 
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nádoby jsou opatřeny bezpečnostními symboly, které si před použitím pozorně prostudujte. Bližší informace 
o nebezpečných vlivech a ochraně jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání klienta.  
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OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Tento výrobek se nesmí vylévat do výlevek, kanalizace, vodních toků a do země. Nepoužité zbytky 
výrobku a uschlé zbytky barvy musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad. Prázdné obaly se recyklovat, nebo likvidovat podle místních 
předpisů. 
POZOR RIZIKO SAMOVZNÍCENÍ! Hadry a brusný prach obsahující výrobek, mohou vytvořit oheň samovznícením, proto je jich zapotřebí 
položit do vody před likvidací, nebo nechat vyschnout ven, případně je přímo zpopelnit. 

  
Výrobce:  
Tikkurila Oyj,  PO.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné  ID 0197067-4, Registrace VANTAA, 
www.tikkurila.com 
Distributor:  
Dejmark Czech s.r.o. Poděbradská 55/88, 198 00 Praha Tel. +420 724 554 416, www.dejmark.cz 
 
Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita 
výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek 
použit a celá řada faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro 
nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění. Výrobek je určen pouze pro profesionální použití a 
může být použit pouze odborníky, kteří mají dostatečné znalosti a odborné znalosti o správném používání výrobku. Výše uvedené informace jsou pouze doporučeními. Ve smyslu 
příslušných zákonů a v povoleném rozsahu nebereme odpovědnost za podmínky za kterých je produkt používán. V případě, že máte v úmyslu použít výrobek pro jakýkoli jiný účel, 
než je doporučeno v tomto dokumentu bez předchozího získání našeho písemného potvrzení vhodnosti pro zamýšlené použití, použití probíhá na vlastní nebezpečí.  


