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TECHNICKÝ LIST 
VVAALLTTTTII  OOPPAAQQUUEE  WWOOOODD  FFIINNIISSHH 

 

POPIS VÝROBKU 
Polomatný speciální akrylátový nátěr vyztužený alkyd na dřevěné povrchy v exteriéru. 
   
VLASTNOSTI VÝROBKU A DOPORUČENÉ POUŽITÍ  

• Venkovní obklady, povětrnostní tabule, rámy oken atd. Valtti Opaque lze 
použít na nové povrchy a povrchy předtím natřené povrchovou úpravou Valtti 
Opaque nebo poloprůhledné dřevěné povrchy. Vhodný na hladké a řezané 
dřevěné povrchy a na impregnované dřevo. Také pro průmyslově upravené 
povrchy dřeva. Není vhodný k ošetření podlah. 

• Nabízí dobrou odolnost proti povětrnostním vlivům, flexibilitu a extrémně 
trvanlivý povrch bez údržby. Valtti Opaque reguluje vlhkost a nebude praskat, 
šupinatět nebo nadouvat se.  

    
TECHNICKÉ PARAMETRY  
 

BÁZE BAREV VC Báze, VVA Báze. 

HUSTOTA  1,1-1,2 kg/l, ISO 2811 

STUPEŇ LESKU Polomatný. 

BALENÍ  0,9 l, 2,7 l,9 l. 

VYDATNOST  Hladké dřevo: 8-10 m2/l na jeden nátěr. 
Řezivo: 4-8 m2/l na jeden nátěr. 
Tloušťka vlhkého filmu je cca 100-250 µm na jeden nátěr, při suchém filmu cca 40-100 µm 
na jeden nátěr. Skutečná vydatnost závisí na mnoha faktorech včetně drsnosti, pórovitosti, 
savosti povrchu a způsobu aplikace. 

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

Běžně zaschlý na dotek do 1 hodiny a přetíratelný po 2 hodinách. Nízká teplota a vysoká 
vlhkost vzduchu mohou způsobit delší dobu schnutí. 

APLIKACE Štětcem nebo stříkáním. 
Polyesterové a nylonové štětce jsou nejvhodnější pro natírání VALTTI Opaque. Při 
bezvzduchovém stříkání použijte trysku 0,018˝- 0,023˝ (0,46-0,59 mm). Pokud je to nutné, 
řeďte vodou až do 10 %. 

ŘEDIDLO  Voda. Pokud je to nutné řeďte až do 10 % s vodou. 

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ Nářadí po použití ihned očistěte s vodou.  

PŘEPRAVA A SKLADOVATELNOST 

Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech, které chrání před vlivem 
atmosférických podmínek. Přepravní a skladovací teplota musí být v rozmezí + 5 °C do + 
25 °C. Chraňte před mrazem a silným slunečním zářením.  
ADR/VAK: 9, III 

 
NÁVOD K POUŽITÍ:  
 
PODMÍNKY PRO NATÍRÁNÍ:  
Všechny povrchy, které se mají natírat, musí být suché, obsah vlhkosti dřeva pod 20 %, teplota vzduchu nejméně + 5 °C a relativní vlhkost 
vzduchu pod 80 %. 
 
PŘÍPRAVA:  
Povrchy musí být čisté, suché a bez mastnoty, nečistot, oleje, vosku, rzi, všeho uvolněného materiálu a povrchové kontaminace. Veškerý 
uvolněný materiál odstraňte z dříve natřeného povrchu ocelovým kartáčem. Plesnivé povrchy omyjte roztokem na odstraňování plísní 
Homeenpoisto podle pokynů. Ošetřete rezavé kovové části, jako jsou hlavičky hřebíků přípravkem Rostex Super Metal Primer. Zajistěte, 
aby všechny lesklé, lesklou barvou natřené povrchy a tmelené povrchy byly důkladně přebroušené. Zajistěte, aby všechny povrchy byly 
důkladně připraveny před základováním a natíráním. Ujistěte se, že dřevěné obklady, povětrnostní tabule a dřevěné zasklívací izolace atd. 
jsou přiměřeně upevněny nekorodujícího fixace. 
Upozornění:  
Na uzlech a pryskyřičných plochách přítomných ve dřevě může dojít v důsledku kolísání teploty a vlhkosti k barevné nestálosti, která je 
viditelná zejména ve světlých odstínech. Pokud jde o přípravu, měla by se věnovat zvláštní pozornost dřevu, jako je dub, teak, cedr, jedle 
douglas, mahagon a idigbo atd., Které obsahují tanin rozpustný v oleji a ve vodě, což může narušit sušení, tvrdnutí nebo přilnavost 
povrchových vrstev a změnu barvy dokončeného povrchu. 
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NATÍRÁNÍ ZÁKLADNÍHO NÁTĚRU:  
Celkově natřete nové holé dřevo v co nejkratším možném stádiu výstavby a všechna holá místa natřete základním nátěrem Valtti Base 
nebo Valtti Akvabase priming Oil. 
Upozornění:  
Základní nátěr Valtti Base nebo Valtti Akvabase, by měl být aplikován na všechny vnější dřevo, které nebylo předem ošetřené nebo 
vakuově impregnované schváleným konzervačním prostředkem. Lehce aplikujte na konce zrn. 
Před použitím barvu důkladně promíchejte. Obvykle se Valtti Opaque používá neředěný, pokud je to nutné řeďte vodou. Naneste dvě 
vrstvy štětcem nebo stříkáním na nové povrchy a jednu nebo dvě vrstvy v údržbovým nátěrem v závislosti na barevného rozdílu podkladu 
a stavu ošetřovaných povrchů. Při ošetřování impregnovaného dřeva světlými barvami naneste dvě nebo tři vrstvy. Rezervujte dostatek 
barvy smíchané v jedné nádobě na rovnoměrný povrch, abyste zabránili možným barevným rozdílům. Lehce aplikujte na konce zrn 
 
POKYNY PRO ÚDRŽBU:  
Po natření je třeba s povrchem zacházet opatrně, protože barva dosáhne svou konečnou tvrdost po 4 týdnech za normálních podmínek. 
Znečištěné povrchy mohou být očištěny nejdříve 1 měsíc po natírání s přípravkem Tikkurila Huoltopesu (1:10 dílům vody). Skvrny a velmi 
znečištěné povrchy čistěte roztokem Tikkurila Huoltopesu v poměru (1: 1 díl vody). Po umytí a opláchnutí nechte povrch vyschnout.  
 
ÚDRŽBA:  
Valtti Opaque může být přetřen pouze s Valtti Opaque. Jedna vrstva je dostatečná za použití stejné barvy. Před nanesením povrchové 
vrstvy zkontrolujte stav dřeva a funkčnost struktury kulatiny. Více informací na adrese: 
http://www.tikkurila.com/decorative_paints/instructions/exterior_painting/log_surfaces 
 
PŘEDCHÁZENÍ OHROŽENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: 
Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo likvidovat podle místních předpisů. Odpad likvidujte v souladu s místními předpisy. Nevylévejte 
do výlevek, vodních toků nebo do země. Každý nepoužitý výrobek nebo odpad v podobě uschlé barvy musí být likvidován jako 
nebezpečný odpad. 
   
 
 
 
 

  

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, 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 provozním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 
14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu 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.  
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