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Terrassi- 
ja mööbliõlid
TIKKURILA VALTTI PUIDUÕLID ON ERITI ILMASTIKUKINDLAD  
JA SOBIVAD TERRASSIDE, RÕDUDE, ÕUEMÖÖBLI, LILLEKASTIDE, 
SILDADE NING VÄLISTREPPIDE ÕLITAMISEKS.
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Loo oma paradiis!

Kõik Valtti puiduõlid sobivad termotöödeldud,  
surveküllastatud, lehtpuust ja eelnevalt õlitatud  
puidule.

Kui tegemist on uue tööstuslikult töödeldud puitmaterjaliga, siis kohe ei tasu 
seda õlitada. Õli ei saa piisavalt puitu imenduda, sest puit on niiske ja poorid on 
süvaimmutusainet täis. Nii võib õli jääda pinnale liiga paksu kihina ning hakata 
kooruma. Õlita eelnevalt tööstuslikult töödeldud terrassilaudu alles poole aasta 
möödudes paigaldamisest.

Varem õlitatud terrassi puhul tuleks esmalt üle vaadata puidu seisukord. Kui puit 
on pehkinud ning lõhenenud, siis seda enam üle õlitada ei tasu. Sellisel juhul tuleb 
kahjustunud lauad välja vahetada. Tihti lõpeb see uue terrassi ehitamisega. 

Tikkurila Valtti terrassi- ja mööbliõlisid on saadaval vee- ja lahustipõhiseid, 
valmistoonidena pruuni, halli ja musta ning toonitavatena (u 48 värvitooni). UV-
kiirguse vastased kaitseained ja värvipigmendid teevad tõhusat kaitsetööd, et mitte 
lasta terrassil niiskuse, pleekimise või pragunemise käes vaevelda. Toonid püsivad 
sealjuures kaua sügavad ja intensiivsed. 

Kauni ilma nautimiseks ei ole vaja 
kodust kaugele minna – ülimõnus 
on istuda hubasel terrassil või rõdul, 
rüübata kohvi, lugeda raamatut või 
ajakirja. 

Vaata üle oma õuemööbli ja terrassi 
seisukord, värskenda neid vajadusel 
ja loo oma paradiis. 
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UUS BIOPÕHINE TEHNOLOOGIA  
Valtti Plus toodetel on 75% orgaanilisest süsinikust 
asendatud biopõhiste ehk taimsete taaskasutatavate 
toorainetega. Tooted imenduvad veelgi paremini 
puidu pinda ning koormavad vähem keskkonda ehk 
on nn „rohelisem“ valik. Uudne biopõhine tehno-
loogia tagab toodete suurepärase ilmastikukindluse, 
kestvuse ning ka lihtsa töötlemise.

75%



MODERNSED, OSALISELT BIOPÕHISED PUIDUÕLID

Valtti Plus Terrace Oil
Veepõhine terrassi- ja mööbliõli

• Erakordselt ilmastikukindel ja vastupidav UV- kiirgusele. 
• Imendub eriti sügavale puitu, ei kooru ning vähendab 

puidu pragunemist.
• Lihtne kasutada - tasandub hästi ning kuivab kiiresti. 
• Toode on keskkonnasõbralik ja sisaldab taimseid 

taastuvaid tooraineid.

Valmistoonid: pruun, hall ja must.

Katvus (1x): 5-7 m2/l vanad ja kulunud pinnad.
                      7-15 m2/l uued ja heas seisus puitpinnad.

Pakend: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.

Valtti Plus Wood Oil
Veepõhine toonitav terrassi- ja mööbliõli

• Imendub eriti sügavale puitu, hoiab ära puidu 
lõhenemise. 

• Kaitseb puitu efektiivselt niiskuse eest, vetthülgav. 
• Erakordselt ilmastikukindel ja vastupidav UV- kiirgusele. 
• Toode on keskkonnasõbralik ja sisaldab taimseid 

taastuvaid tooraineid. 

Väga lai toonivalik – toonitav Valtti lasuuride ja 
puiduõlide värvikaardi järgi.

Katvus (1x): 5-7 m2/l vanad ja kulunud pinnad.
                      7-15 m2/l uued ja heas seisus puitpinnad.

Pakend:  0,9 l, 2,7 l, 9 l.

 pruun hall must

Toonide sobivuses saad veenduda kaupluses näidiste 
ja värvikaartide abil. 
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TRADITSIOONILISED LAHUSTIPÕHISED PUIDUÕLID

Valtti Terrace Oil
Lahustipõhine terrassi- ja mööbliõli 

• Kaitseb puitu efektiivselt niiskuse, UV-kiirguse ja 
mustuse eest.

• Imendub eriti sügavale puitu, hoiab ära puidu 
lõhenemise.

• Erakordselt ilmastikukindel ja vastupidav, sisaldab 
vaha.

Valmistoonid: pruun, hall, must.

Katvus (1x): 5-7 m2/l vanad ja kulunud pinnad.
                      7-15 m2/l uued ja heas seisus puitpinnad.

Pakend: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.

   

Valtti Wood Oil
Lahustipõhine toonitav terrassi- ja mööbliõli 

• Kaitseb puitu efektiivselt niiskuse, UV-kiirguse ja 
mustuse eest.

• Lihtne pinnale kanda, imendub hästi uude või 
varem õlitatud puitu.

• Hoiab ära puidu lõhenemise.

Väga lai toonivalik – toonitav Valtti lasuuride ja 
puiduõlide värvikaardi järgi.

Katvus (1x):  5-7 m2/l vanad ja kulunud pinnad.

                       7-15 m2/l uued ja heas seisus puitpinnad.

Pakend: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.

 

 pruun hall must

Soovitame puiduõli kasutada toonitult, sest toonimi-
sel lisatud pigment kaitseb puitu UV-kiirguse eest ja 
hoiab ära puidu halliks muutumise. 
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TERRASSI ÕLITAMINE

Pinna ettevalmistamine
1. Esmalt kata kilega maja seinad ja muud terrassi lähe-

dal asuvad pinnad, mida on vaja kaitsta terrassipuhas-
tusvahendi pritsmete eest.

2. Loputa terrassi veega. Sega valmis spetsiaalse puhas-
tusvahendi Tikkurila Terassi- ja Kalustepesu vesi-
lahus. Pane esmalt ämbrisse vesi ja siis puhastus-
vahend, et lahus ei hakkaks liialt vahutama. Kanna 
lahus ühtlaselt märjale pinnale ja lase mõjuda 15-30 
minutit, et see tungiks sügavale puitu. Hõõru terrassi-
harjaga pinnalt mustus ja vana puiduõli. Pesemine 
eemal dab vana õli jäägid, avab puidupoorid ja valgen-
dab tumenenud ning halliks muutunud puitu. 

3. Loputa pinda veega ja lase korralikult kuivada.

4. Vajadusel lihvi pinnalt teravad servad, pinnud ja eba-
tasasused. Pühi pinnalt lihvimistolm.

Õlitamine
Enne õlitamist ja ka töö ajal tuleb õli kindlasti 
korralikult põhjani läbi segada. Nii võid kindel 
olla, et terrass ei jää laiguline. 

Tikkurila terrassiõlid võib otse pinnale kan-
da ja need ei vaja eelnevat kruntimist.

Väiksema terrassi, lauavahede või õuemööbli õlitamiseks 
sobib spetsiaalne Anza Elite Wood Care õlitamispintsel 
(75 mm ja 120 mm), mis mahutab 44% rohkem õli kui 
tava pintsel ja jätab ühtlase õlikihi. 
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Suure pinna õlitamiseks võta appi Anza kaks-ühes- 
terrassipadi, mille komplektis on ka lihvtald. Terrassi-
padjaga saad terrassi õlitatud kiirelt ja mugavalt, kattes 
korraga kaks terrassilauda. Ideaalne kasutada koos  . 
Anza pikendusvarrega.

Puiduõliga kokku puutunud paberrätikud, kaltsud, 
lihvimistolm jms võivad mõne tunni möödudes 
iseenesest süttida. Taolised jäägid tuleks paigutada 
veega täidetud suletavasse metallanumasse.

Õlitamiseks sobib kõige paremini pilves ilm.  
Õlitatav pind peab olema kuiv ja mitte kuum.

Vaata lihtsast videost, kuidas õlitada terrassi.

Õlita 2-3 lauda korraga algusest lõpuni. Kanna  
õli pinnale mõõdukalt ja puidusüüga sama-
suunaliselt. Siiski tasub jälgida, et ei tekiks 
laudade vahel liikudes üleminekukohti.  
Terrassipadi jätab pinnale paraja ühtlase õhu-
kese õlikihi. Oluline on korralikult üle õlitada 
ka terrassilaua saetud otsad, kust vesi pää-
seb lihtsamini puitu ning hakkab seda kah-
justama. Eemalda üleliigne õli, mis pinda ei 
imendu, puuvillase lapiga u 10 minuti pärast. 
Vastasel korral kuivab õliloik pinnal ära ja jääb 
naksuma. Lase õlitatud pinnal kuivada järg-
mise päevani.
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varviliin@tikkurila.com           www.tikkurila.ee

Rikkalik rohelus  
on luksus! 

Viimistle puidust taimekastid vee-
põhise taimsete õlide baasil puidu-
õliga Patio Verso. Toode ei sisalda 
kahjulikke aineid ja on täiesti ohutu 
keskkonnale. Sobib ka kasvuhoone 
puidust osade töötlemiseks.

MAALÄHEDASED  
VALMISTOONID:  
süsimust, vana hall, puukoore 
pruun ja metsaroheline. 


