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POPIS VÝROBKU  
Rozpouštědlový olej na dřevo pro venkovní použití.    
VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ 
• Vhodný na nové, nebo dříve olejem ošetřené dřevo na venkovní použití, také pro tvrdé, tepelně upravené, impregnované a neošetřené dřevo. 
• Na zahradní nábytek, terasy, schody, ploty, zábradlí, kryté balkony atd.  

  

TTEECCHHNNIICCKKÉÉ  PPAARRAAMMEETTRRYY    

  
KÓD VÝROBKU  257 0070  

BÁZE   EC 

BAREVNÉ ODSTÍNY  Bezbarvý. Tónovaný dle VALTTI vzorníku barev.   

KONEČNÝ EFEKT    Nedefinovaný     

OBJEMOVÁ SUŠINA  18 %  

HUSTOTA  0,8 kg/l  (ISO 2811)  

VYDATNOST  Cca 5 – 7 m2/l, ávisí na drsnosti, pórovitosti, nasávání povrchu a způsobu aplikace. 

BALENÍ  0,9l, 2,7l, 9l  

ŘEDIDLO  White Spirit 1050  

APLIKAČNÍ METODY  Štětcem nebo houbou. 

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

Zaschlý na dotek po několika hodinách. Pórovitost a množství použitého oleje ovlivňuje 
dobu schnutí. Naneste druhou vrstvu, jakmile je povrch suchý, po několika hodinách v 
závislosti na povětrnostních podmínkách.  

ODOLNOST  Doporučujeme použít tónovaný výrobek, protože poskytne lepší odolnost proti 
povětrnostním vlivům jako bezbarvý výrobek. Provádění údržby v případě potřeby. 
Povrchy, které jsou vystaveny nepřetržitým povětrnostním vlivům přetírejte jednou ročně. 

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ White Spirit 1050 alebo Tikkurila   Pensselipesu (čistič nářadí).   

PŘEPRAVA A 
SKLADOVATELNOST 

Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech při teplotách od + 5 ° C do + 25 ° C. 
Chraňte před mrazem. Po otevření výrobek spotřebujte. Charakteristika výrobku se může 
měnit v poloprázdných nádobách. VAK / ADR 3 III 

  
NÁVOD NA POUŽITÍ:  
PODMÍNKY APLIKACE: Povrch, který má být natíraný musí být suchý a relativní vlhkost dřeva méně než 20%, vlhké dřevo neabsorbuje olej a 
pomalu zasychá. Impregnované dřevo je často vlhké, proto se doporučuje jeho ošetření již po 6 měsících schnutí. Během aplikace a schnutí 
musí být teplota vzduchu a povrchu nejméně + 5 ° C, relativní vlhkost vzduchu méně než 80%. 
PŘÍPRAVA PODKLADU: Nenatřené povrchy: Odstraňte všechny nečistoty, prach a uvolněný odlupující se materiál z povrchu. Plísně omyjte s 
Tikkurila Homeenpoisto (odstraňovač plísní) nebo Tikkurila Tehopesu (super čistič) podle návodu.  
Povrch dřeva předtím ošetřen olejem: Odstraňte uvolněný materiál z povrchu škrabkou nebo drátěným kartáčem. Očistěte a umyjte v případě 
potřeby s Homeenpoisto (odstraňovač plísní) nebo Tehopesu (super čistič) podle návodu. Pokud zůstává na povrchu čirá fólii před natíráním, 
odstraňte ji.   
APLIKACE: Před aplikací a během použití Valtti Wood Oil důkladně promíchejte. Naneste olej štětcem nebo houbou plynule tak, aby se olej 
vstřebával do dřeva rovnoměrně. Aby nedocházelo k překrývání barvy, aplikujte souvislé vrstvy podél celého povrchu rovnoměrně plynulými 
pohyby. Okamžitě setřete přebytečný olej. Naneste jednu vrstvu na zahradní nábytek. Pórovité dřevo může potřebovat dva nátěry. Po několika 
hodinách jakmile se olej absorboval a povrch je suchý, naneste druhou vrstvu oleje. Ošetření olejem učiní povrch dřeva tmavším. Údržbu 
provádějte podle potřeby. Povrchy vystavené povětrnostním vlivům mohou vyžadovat údržbu jednou ročně.   
NÁVOD NA ÚDRŽBU: Po aplikaci zacházejte s povrchem první týden opatrně, abyste nechali olej zcela vytvrdnout. Pokud je to nutné, povrch 
po 2 dnech očistěte jemným kartáčkem, nebo mopem. Vyčistěte špinavý povrch s Tikkurila Huoltopesu s vodou, v poměru 1:10. Odstraňte 
skvrny a očistěte velmi špinavé povrchy se silným roztokem v poměru 1: 1. Po umytí opláchněte povrch 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.  
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Prázdné obaly je třeba recyklovat nebo likvidovat podle místních předpisů. Odpad likvidujte v souladu s 
místními předpisy. POZOR riziko samovznícení! Čisticí hadry nebo brusný prach obsahující výrobek může vytvořit oheň samovznícením a proto 
by být skladovány ve vodě před odstraněním, nebo sušený venku, nebo okamžitě spálen.  

VVýýrroobbccee::    
Tikkurila Oyj,  P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace VANTAA, 
www.tikkurila.com 

DDiissttrriibbuuttoorr::    
Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA 9, 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.   


