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TIKKURILA

VALTTI COLOR EXTRA
LÄIKIV POOLLÄBIPAISTEV VÄLISVIIMISTLUS / TOONITAV

TÜÜP

Õlibaasil lahustipõhine toonitav puidulasuur välistingimustes kasutamiseks. Kaitseb puitu
ilmastikumõjude eest, aeglustades niiskuse imendumist ja päikesekiirguse mõju.

KASUTUSKOHAD

Välisseinad, uksed, aknaraamid, aiad.

TOOTE OMADUSED

Saetud ja hööveldatud puitpinnad, surveküllastatud ja kuumtöödeldud puitpinnad välistingimustes
vastavalt kasutusjuhendile.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate
teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi,
milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote
kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.
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VALTTI COLOR EXTRA
TEHNILISED ANDMED
Alusvärvid

EC alusvärv

Toonid

Värvikaardid:
Valtti lasuuride ja puiduõlide värvikaart.
Saab toonida Tikkurila poolläbipaistvatesse toonidesse.

Läige

Läikiv.

Katvus

Saetud pinnale 4-8 m²/l. Hööveldatud pinnale 8-12 m²/l.

Pakendid

0.9 l, 2.7 l, 9 l

Töövahendid

Pintsel, pihusti.

Kuivamisaeg

Töödeldud pind on kuiv umbes ööpäeva pärast.

Tihedus (kg/l)

u 0,9 kg/l, ISO 2811.

Kuivainesisaldus, mahu-% 50
Ladustamine

Talub külmladustamist ja -transporti. Sulge pakend hoolikalt järgmise kasutuskorra
tarbeks. Avatud toode kasutada ära samal hooajal kuna toote omadused võivad
avatud nõus muutuda.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate
teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi,
milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote
kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.
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VALTTI COLOR EXTRA
KASUTUSJUHEND
Töötlemistingimused
Töödeldav pind peab olema kuiv ehk puidu niiskussisaldus peab olema alla 20%. Töötlemise ja kuivamise ajal peab õhu, pinna ja
puidukaitsevahendi temperatuur olema vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.

Pinna ettevalmistamine
Töötlemata puitpinnad: Puhasta puitpinnad tolmust, mustusest ja lahtistest osakestest terasharjaga. Pese hallitanud puitpinnad
Homeenpoisto lahusega vastavalt kasutusjuhendile. Krundi puitpinnad võimalikult varajases ehitusstaadiumis Valtti Pohjuste
puiduimmutusainega. Kaitse taimi pritsmete eest. Varem puidukaitsevahendiga töödeldud puitpinnad: Puhasta pinnad lahtistest
osakestest kaapraua ja/või terasharjaga. Puhasta pind ja pese vajadusel Homeenpoisto lahusega. Kui puitpinnale jääb läikiv kiht,
eemalda see või vähemalt lihvi üle. Kaitse taimi pritsmete eest.
Ühtlase tooni saamiseks ja toonierinevuste vältimiseks varu ühte nõusse piisav kogus toonitud Valtti Color Extra puidulasuuri. Sega
toodet enne kasutamist ja aeg-ajalt ka töötamise ajal. Kanna Valtti Color Extra puidupeits pintsliga ühtlaselt ja ühepaksuselt kogu
pinnale. Vähemalt esimese kihi pinnale kandmiseks kasuta pintslit. Kui kasutad pihustit, tuleks siiski viimistleda pintsliga. Töötle
puidu otsakohad eriti hoolikalt. Pihustamisel kaitse teisi pindu pritsmete eest. Töötle puitpinda soovitavalt 2 korda sõltuvalt tooni
intensiivsusest. Kasuta uue pinna kaitseks alati toonitud toodet. Jälgi puidu seisukorda ja kui puidukaitsevahend hakkab kuluma, tee
vajadusel uus pinnatöötlus. Puidukaitsevahendi kulumist mõjutavad asukoht, ilmakaared ja ilmastikutingimused.

Töövahendite puhastamine
Töövahendid puhastada lakibensiiniga 1050.

Hooldusjuhend
Pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u 4 nädalaga. Sel ajal mitte pinda koormata, pinda võib kergelt
puhastada pehme harja, niiske puhastuslapi või mopiga. Mitte varem kui 1 kuu möödudes töötlemisest võib määrdunud pinda
puhastada Huoltopesu-ga (1 osa hoolduspesu 10 osa vett). Puhasta eriti määrdunud pinnad tugevama Huoltopesu lahusega (1:1).
Pesu järel loputa pinnad ja lase kuivada.

Hooldustöötlus
Jälgi puidu seisukorda ja kui puidukaitsevahend hakkab kuluma tee vajadusel uus pinnatöötlus. Tavaliselt kulub puidukaitsevahend
päikesepaisteliselt poolelt kiiremini kui varjus olevalt seinalt. Seepärast võib üle töödelda ka vaid kulunud seinad.

Keskkonnaohutus ja jäätmekäitlus
Vältida lekkimist kanalisatsiooni, veeskogudesse ja pinnasesse. Vedelad jäägid kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide
kohaselt. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Isesüttimise oht!
Tootega kokku puutunud paberrätikud, kaltsud, lihvimistolm jms. võivad mõne tunni möödudes iseenesest süttida. Taolised jäägid
tuleks paigutada veega täidetud suletavasse metallanumasse.

Keskkonna- ja tööohutus
Sisaldab: süsivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised ühendid, <2% aromaatseid ühendeid, 2-oktüül-2H-isotiasolin3-oon (OIT), 4,5-dikloro-2-oktüül-2H-isotiasol-3-oon (DCOIT). Ettevaatust. Tuleohtlik vedelik ja aur. Allaneelamisel või
hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Võib põhjustada unisust või peapööritust.
Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele
kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte
suitsetada. Vältida auru sissehingamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Vältida sattumist
keskkonda. Kanda kaitsekindaid. ALLANEELAMISE KORRAL: Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või
arstiga. MITTE kutsuda esile oksendamist. NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke vee ja seebiga. Sisaldab väikeses
koguses sensibiliseerivaid aineid: etüülmetüülketoksiim.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate
teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi,
milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote
kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.
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VALTTI COLOR EXTRA

GHS02

GHS07

GHS08

GHS09

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate
teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi,
milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote
kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.
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