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POPIS VÝROBKU  

Matné polotransparentní mořidlo s přísadou vosku, vytvářející dekorační a ochranný efekt, na vnější dřevěné povrchy.  
VLASTNOSTI VÝROBKU A DOPORUČENÉ POUŽITÍ 
Obzvláště doporučené na venkovní dřevěné povrchy: dřevěné stěny, okenní rámy, dveře, ploty, sloupovité zábradlí, altány, dřevěné fasády, 
zahradní nábytek, dřevěné terasy atd. Na místech vystavených zvýšenému zatížení: terasy, podesty, schodiště se doporučuje natřít ošetřovaný 
povrch Tikkurila Unica Super Lacquer. Díky hloubkovému proniknutí do struktury dřeva zanechává jeho přírodní krásu a chrání ho před UV 
zářením. Přísada vosku poskytuje výbornou ochranu dřeva proti nepříznivé vlhkosti.    
    

TTEECCHHNNIICCKKÉÉ  PPAARRAAMMEETTRRYY    

  
BAREVNÉ ODSTÍNY 8 odstínů - borovice, dub, mahagon, ořech, palisandr, teak zelený a modrý. Konečný vzhled 

je závislý na typu dřeva, původního vzhledu, předpřípravy povrchu i na způsobu aplikace.  

KONEČNÝ EFEKT    plně matný 

SUŠINA  Cca 23%  

HUSTOTA  cca 0,86 g/cm-3 

VYDATNOST  Hladké dřevo: 20 m2 / l na jeden nátěr 
Vydatnost je svislá od drsnosti, pórovitosti, savosti povrchu a způsobu aplikace.   

DOBA SCHNUTÍ při 23 ° C, 
relativní vlhkosti vzduchu 50% 
a vlhkosti dřeva 20% 

Běžně zaschlé do 30 minut 
Přetíratelné po 12 hodinách 

EU VOC 2004/42/EC [limitní 
hodnota Kat. A/f 700 g/l (2010)]  

VALLTI EXPERT obsahuje max. ˂700 g VOC /l barvy  
 

BALENÍ 0,75 l, 2,5l, 5l  

PŘEPRAVA A 
SKLADOVATELNOST 

Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech při teplotách od + 5 ° C do + 25 ° C. 
Skladujte v suchých, větraných prostorách, které nejsou vystaveny zdrojem tepla nebo 
přímému slunečnímu záření při dodržení stanovených teplot. Výrobek je klasifikován jako 
nebezpečný podle přepravního předpisu ADR / RID, třída 3, třída balení III UN 1263.  

APLIKACE   Štětcem, houbou nebo namáčením.  

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ Nářadí očistěte ihned po použití s White Spirit.  
 
NÁVOD NA POUŽITÍ: 
PODMÍNKY APLIKACE: Natíraný povrch musí být suchý, obsah vlhkosti dřeva pod 20%, teplota vzduchu nejméně + 5 ° C, relativní vlhkost 
vzduchu nižší než 80%. Konečný vzhled povrchu závisí na počtu vrstev nátěru.  
PŘÍPRAVA PODKLADU: Před natíráním povrch důkladně očistěte, nechte proschnout, přebruste brusným papírem a následně povrch zbavte 
prachu. Předtím natřené, mořené a tmelené povrchy musí být přebroušené, aby olej mohl nasáknout do povrchu. Na odstranění a očištění 
povrchu od plísní použijte vhodné přípravky od Tikkurila. 
ZÁKLADOVÁNÍ: Pro dosažení dlouhodobější ochrany dřeva venkovních povrchů doporučujeme použít jako základ napouštěcí olej VALTTI 

Base, na místech, které nebyly předtím ošetřeny. 
POUŽITÍ: Před aplikací a během aplikace dobře promíchejte. Aplikujte 2 nátěry s Valtti Expert ve směru letokruhů dřeva štětcem, houbou nebo 
namáčením a na letokruzích dřeva nanášejte tlustší.   
ÚDRŽBA: Závisí od vlivu slunečním záření a nadmořské výšky, běžně stačí 2 nátěry s Valtti Expert.  
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Hořlavý výrobek. Škodlivý při vdechování. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní 
organismy s dlouhodobými účinky. Obsahuje: benzín (ropná), hydrogenačně rafinovaný těžký, (alifatické uhlovodíkové rozpouštědlo) [EC] 265-
150-3, terpentýnový olej [EC] 232-350-7 a Tolylfluanid [EC] 211-986-9.Uchovávajte mimo dosah dětí. 
Bližší informace o nebezpečných vlivech a ochraně proti nim jsou uvedeny v bezpečnostním listu. MSDS je k dispozici na požádání klienta.   
PREVENCE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Kapalné zbytky nevylévat do kanalizace nebo do vodních toků, ale manipulujeme s nimi v 
souladu s místními předpisy. Zbytky produktu odevzdat firmě mající oprávnění pro nakládání s příslušným druhem odpadu. EWC kód pro 
kapalný odpad je: 08 01 11 (odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky) nebezpečný odpad. Odpad z 
obalů: Prázdné obaly je třeba recyklovat nebo likvidovat v souladu s místními předpisy zařazeny jako nebezpečný odpad. 
 

VVýýrroobbccee::    
TIKKURILA POLSKA S.A., Ul. Moscickiego  23, 39 200 Dębica, Poland, Tel. / Fax:+48 14 6805 600 / +48 14 6805 601 

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 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. 
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 o vhodnosti pro 
zamýšlené použití, použití probíhá na vlastní nebezpečí.   
.  


