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POPIS VÝROBKU   

Rozpouštědlové mořidlo na dřevo na olejové bázi, které se vstřebává 

do dřeva a nevytváří rovnoměrný film po prvním ošetření. Chrání dřevo 

před povětrnostními vlivy zpomalováním účinků vlhkosti a slunečního 

záření.   
   

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ   

• Vnější stěny, ploty, neošetřené nebo předtím namořené 

dřevěné konstrukce.   

• Není vhodný na interiérové povrchy zahradních dřevěných domků.   
• Vhodný na vnější kulatinové povrchy, řezané a hladké dřevěné povrchy, různé dřevěné 

desky, impregnované dřevěné povrchy a tepelně upravené dřevěné povrchy podle 

návodu.   
  

TECHNICKÉ PARAMETRY   

   

BÁZE BAREV  Báze EC.  

BAREVNÝ ROZSAH  Vzorníky: Valtti Semi – transparent wood finishes. Tónování v 

Tikkurila průhledných odstínech.  

OBJEMOVÁ SUŠINA  17%.  

HUSTOTA   Přibližně 0,9 kg/l, ISO 2811.  

TEORETICKÁ 

VYDATNOST  
Řezivo: 4-8m²/l.   
Hladké dřevěné a kulatinové povrchy: 8-12m²/l.  

KONEČNÝ EFEKT Matný 

DOBA SCHNUTÍ  Suchý na dotek po 4-8 hodinách. Přetíratelný po přibližně 24 

hodinách.  

APLIKACE  Štětcem.   

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ  Nářadí čistěte s White Spirit 1050 nebo Tikkurila Pensselipesu 

(čistič nářadí).  

BALENÍ  Báze EC: 0,225l, 0,9l, 2,7l, 9l, 18l. Hotové odstíny: 10l.  

SKLADOVÁNÍ   Nie je ovplyvnené chladiarenským skladom alebo prepravou.  

Nádobu opatrne zavrite na ďalšie použitie. Otvorený produkt  

používajte v rovnakom období natierania, pretože v otvorenom 

obale sa vlastnosti produktu menia. 
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NÁVOD NA POUŽITÍ:   
PODMÍNKY APLIKACE: Povrch, který se má natírat, musí být suchý. To znamená, že obsah 

vlhkosti ve dřevě musí být nižší než 20%. Teplota vzduchu, povrchu a mořidla musí být nejméně 

+5°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80% během natírání a schnutí.  
  

PŘÍPRAVA POVRCHU:   
Nenatírané dřevěné povrchy: Nečistoty, prach a uvolněný materiál odstraňte z povrchu 

drátěným nebo čistícím kartáčem. Znečištěné a plesnivé povrchy umyjte s Tikkurila Homeenpoisto 

nebo Tikkurila Tehopesu podle pokynů. Základujte povrch v co nejranější možné fázi výstavby so 

základním olejem Tikkurila. Chraňte rostliny před potřísněním s Valtti Color a základním olejem.  
  

Povrchy, které už byli natírány nebo byli ošetřeny ochranným prostředkem nebo 

mořidlem na dřevo: Použijte škrabku a/nebo drátěný kartáč, abyste z povrchu odstranili veškerý 

uvolňující se materiál a zvětrané dřevo. Povrch v případě potřeby umyjte s Homeenpoisto nebo 

Tehopesu. Pokud na dřevěném povrchu zůstane zřetelný, případně lesklý film, odstraňte jej nebo 

jej důkladně obruste. Chraňte rostliny před postříkáním s Valtti Color.  
  

Pro dosažení rovnoměrného povrchu a vyhnutí se barevným rozdílům si vyhraďte dostatečné 

množství natónovaného Valtti Color smíchaného v jedné nádobě. Před použitím, a občas také 

během natírání Valtti Color důkladně promíchejte.  
  

Aplikace: Aplikujte Valtti Color rovnoměrně a nepřetržitě po celé délce kulatiny nebo několika 

desek, aby se zamezilo překrývání. Ošetřete koncové části dřeva se zvláštní péčí.  
  

Naneste dvě vrstvy; tenké vrstvy na hladké a kulatinové povrchy. Na ošetření nového povrchu vždy 

používejte tónovaný výrobek.  
  

Zkontrolujte stav povrchu a podle potřeby vykonejte údržbu. Interval údržby je kromě jiného 

ovlivněn polohou povrchu, směrem umístění a povětrnostními podmínkami. Před nanesením 

povrchové úpravy zkontrolujte stav dřeva a funkčnost konstrukce kulatiny. Pro více informací 

navštivte:  
http://www.tikkurila.com/decorative_paints/instructions/exterior_painting/log_surfaces  
  

POKYNY NA ÚDRŽBU: S natíraným povrchem zacházejte opatrně, protože výrobek dosahuje za 

normálních podmínek konečnou tvrdost a trvanlivost přibližně za čtyři týdny od aplikace. Pokud je 

potřeba povrch očistit ihned po natírání, použijte měkký kartáček, vlhký hadřík nebo mop.  
  

Po měsíci od natírání se může znečištěný povrch očistit čistícím prostředkem Huoltopesu (smíchejte 

1 díl Huoltopesu s 10 díly vody).  
Vyčistěte skvrny a velmi znečištěné povrchy silnějším roztokem Huoltopesu a vody (1: 1). Po umytí 

opláchněte vodou a nechte uschnout.  
  

ÚDRŽBOVÉ OŠETŘENÍ: Sledujte stav dokončeného natřeného povrchu a v případě potřeby 

vykonejte údržbu. Mezi faktory ovlivňující intervaly údržby patří umístění, orientace na světové 

strany a povětrnostní podmínky.   
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OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADU: Zabraňte vylití do 

kanalizace, vodních systémů a půdy. Recyklujte prázdné, suché obaly nebo jej zlikvidujte v souladu 

s místními předpisy.  Zneškodněte kapalný odpad v souladu s místními předpisy pro nebezpečný 

odpad.  
  

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Obsahuje: uhlovodíky, C9-C11, 

n-alkany, izoalkány, cyklické, <2% aromatických látek, 2-oktyl-2H-isothiazol-3-on (OIT), 4,5-

dichlor-2-oktyl- 2H-izotiazol- 3-on (DCOIT). NEBEZPEČÍ. Hořlavá kapalina a páry. Může být 

smrtelný po požití a vniknutí do dýchacích cest. Způsobuje podráždění pokožky. Může vyvolat 

alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. 

Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Pokud je nutná lékařská pomoc, mějte 

po ruce obal nebo štítek s produktem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými 

povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouřit. Zamezte vdechování 

par. Používejte pouze venku nebo na dobře větraném místě. Zabraňte uvolnění do životního 

prostředí. Používejte ochranné rukavice. PO POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ 

INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte 

velkým množstvím mýdla a vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. 

Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a je to možné snadno. Pokračujte ve vyplachování. 

Výstraha! Při stříkání mohou vznikat nebezpečné dýchatelné kapky. Nevdechujte sprej ani mlhu..  
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Výrobce: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 

2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com    
Distributor: Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 30, 190 00 Praha 9, Tel: +420 724 554 416, info: 

cz@dejmark.com, 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 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.  

http://www.tikkurila.com/

