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POPIS VÝROBKU 
Rozpouštědlový impregnační prostředek pro vnější ochranu dřeva, připravený k použití. Vhodný pro natírání prvků jako jsou: dřevěné 
fasády, okenní rámy, vchodové dveře, dřevěné ploty, přístřešky, altány, sruby, terasy, rolety, zábradlí apod. Doporučený jako základní 
nátěr.    
 
VLASTNOSTI VÝROBKU A DODPORUČENÉ POUŽITÍ 

 Účinná ochrana proti plísním a modrání dřeva:  
o na houbu Basidiomycota, které rozkládají dřevo 
o na houbu modrá skvrna 

 chrání proti hmyzu: škůdcům technického dřeva 

 chrání dřevo před vlhkostí 

 veľmi dobrá penetrace dřeva  

 odolný vůči vlivu povětrnostních podmínek 

 obsahuje alkydové pryskyřice 

 redukuje absorpci dřeva a tím snižuje množství cílové barvy 
 
PŘÍKLADY POUŽITÍ:  
TIKKURILA VALTTI SUPER GUARD je rozpouštědlový prostředek pro vnější ochranu dřeva od houby Basidiomycota, které rozkládají 
dřevo, od houby modrá skvrna a škůdcům technického dřeva. Používá se na dřevo, které není v kontaktu s půdou nebo s povrchovými a 
podzemními vodami. Produkt může být použit pouze na dřevo určené na použití v 2. a 3. třídě využití, dřevo na venkovní použití. 
Nepoužívejte na dřevo, které má přímý kontakt s potravinami, krmivem pro zvířata nebo dlouhodobý kontakt s pokožkou.  
Produkt je doporučován jako základní nátěr pro následující vrchní nátěry:  
Tikkurila Valtti Color Extra, Tikkurila Valtti Color New, Tikkurila Valtti Expert, Tikkurila Unica Super Lacquer, Tikkurila Everal Matt [10], 
Tikkurila Everal Semi Matt [30], Tikkurila Everal Semi Gloss [70], Tikkurila Everal High Gloss [90], Tikkurila Everal Aqua Semi Matt [40], 
Tikkurila Everal White Matt [10], Tikkurila Everal White Semi Matt [30], Tikkurila Everal White Semi Gloss [70]. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY  

BAREVNÉ ODSTÍNY Průhledný 

VYDATNOST   Podmínky pro získání účinnosti výrobku při použití štětce 154-160 ml/m2 (cca. 6,25-6,5 m2/l).   

BALENÍ 1l; 2,7l; 9l. 

ŘEDIDLO neřeďte výrobek 

ČISTENIE NÁRADIA Nářadí očistěte s Tikkurila Everal Thinner 1050. 

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

Přetíratelný po několika hodinách v závislosti od absorpčních a povětrnostních podmínek. 
Úplně suchý po 24 hodinách (v přírodních podmínkách po 24 hodinách je možné aplikovat 
vrchní nátěr). 
Nízké teploty a vysoká vlhkost prodlouží dobu schnutí povrchu 

HUSTOTA 0,83 kg/l 

SUŠINA   6% objemová; 
7% hmotnostní. 

SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA Výrobek by měl být skladován a přepravován v dobře uzavřených obalech chráněných před 
atmosférickými vlivy. Teplota skladování a při přepravě od + 5 °C do + 25 °C. 

HYGIENICKÉ OSVĚDČENÍ Ano 
 
NÁVOD K POUŽITÍ: 
PODMÍNKY APLIKACE:  
Povrch musí být suchý a vlhkost dřeva během ošetření by měla být menší než 20 %. Aplikujte při teplotě vzduchu od + 10 °C do + 30 °C 
a relativní vlhkosti vzduchu méně než 80 %. 
 
PŘÍPRAVA POVRCHU:  
Surové a neošetřené dřevo je třeba očistit, vysušit, zbavit skvrn od oleje a vosku. Pro čištění povrchu, odstranění mastných skvrn a plísní 
se doporučuje použít správné čisticí prostředky. Chraňte rostliny před postříkáním s Tikkurila Valtti Super Guard během aplikace. V případě 
renovace starých dřevěných povrchů se doporučuje provést zkušební nátěr. Pozitivní výsledek testu rozhodne o konečném použití 
produktu. 
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POUŽITÍ:  
Před použitím a během aplikace dobře promíchejte. Aplikujte libovolně, přičemž věnujte zvláštní pozornost koncové struktuře dřeva, 
rohem, prasklinám. V případě údržby dříve natřeného povrchu důkladně odstraňte starý nátěr. Poškozené, staré prvky ze dřeva je třeba 
zbrousit a očistit. Dřevo před aplikací nemůže být zamrzlé. Doporučuje se použít Tikkurila Valtti Super Guard v množství 154-160 ml/ m2, 
aby se dosáhlo adekvátní účinnost v závislosti na druhu dřeva kvality povrchu. Zabraňte nadměrnému hromadění nevstřebaného výrobku 
v místech s nižší nasákavostí, např. uzly, pryskyřice. Výše uvedené informace se vztahují na tvrdé dřevo. 
Dřevo po ošetření s Tikkurila Valtti Super Guard je třeba natřít vrchním nátěrem, např. Tikkurila Valtti Color Extra, Tikkurila Valtti Color 
New, Tikkurila Valtti Expert, Tikkurila Unica Super Lacquer, Tikkurila Everal Matt [10], Tikkurila Everal Semi Matt [30], Tikkurila Everal 
Semi Gloss [70], Tikkurila Everal High Gloss [90], Tikkurila Everal Aqua Semi Matt [40], Tikkurila Everal White Matt [10], Tikkurila Everal 
White Semi Matt [30], Tikkurila Everal White Semi Gloss [70]. Aplikujte štětcem nebo tampónem. Doporučuje se používat nástroje ANZA. 
 
ZDRAVÍ A BEZPEČNOST podle nařízení (ES) 1272/2008: 
Pokud je to možné minimalizujte množství produkovaného odpadu. Zbytek všech výrobků shromažďujte na recyklaci. Recyklace výrobku 
a tekutých odpadů by měla být v souladu s místními předpisy. 
Kód odpadu:  
03 02 02 (organochlórované prostředky na ochranu dřeva) nebezpečný odpad 
nebo 20 01 27 (barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky) nebezpečný odpad. 
Podrobné informace o způsobu předávání odpadu získáte z obce. 
Odpady obalů:  
Prázdné obaly je třeba předat organizaci, která mě oprávnění k nakládání s takovým druhem odpadu. Podrobné informace o možnosti 
předání je možné získat v místní oblasti. 
Kód odpadu: 15 01 10 (obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo nebezpečnými látkami) nebezpečný odpad. 
 
Povolení k prodeji na biocidní přípravek č.: MZDR 81106/2015/SOZ. 
Účinné látky: 3-jod-2- propinyl butylkarbamát 5 g/kg, Tebuconazol 3 g/kg, permethrin 0,6 g/kg. 
 
Výrobce:  
Tikkurila Polska S.A. ul. I. Mošcickiego 23, 39-200 Debica, Biuro w Szczecinie, Tel. +4891 4 624 606, Fax. +4891 4 624 343, 
www.tikkurila.pl 
Distributor:  
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 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 také vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění. 
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. 
 


