TECHNICKÝ LIST
VALTTI KALUSTE- JA TERASSIÖLJY – FURNITURE AND TERRACE OIL
Olej na vonkajší drevený nábytok a terasy/hnedý, šedý, čierny

POPIS VÝROBKU
Rozpúšťadlový olej na drevo, dostupný v hotových odtieňoch, určený na
použitie v exteriéri. Obsahuje vosk. Chráni drevo pred vlhkosťou a nečistotami
a znižuje praskanie drevených povrchov.
VLASTNOSTI A ODPORÚČANÉ POUŽITIE
• Záhradný nábytok, terasy, móla, schody.
• Vhodný na tvrdé drevo, tepelne upravené drevo, neošetrené drevo
a drevo, ktoré bolo predtým ošetrené olejom. Konečný vzhľad
natieraného povrchu do značnej miery ovplyvní pôvodná farba povrchu,
ktorý sa má natierať. Šedé a mäkké drevo absorbuje väčšie množstvo oleja,
v dôsledku čoho bude konečný efekt tmavší. Pred použitím vždy vykonajte
skúšobný test.
•

TECHNICKÉ PARAMETRE
FAREBNÝ ROZSAH

Hotové odtiene: brown/hnedý, ash grey/šedý, black/čierny.

OBJEMOVÁ SUŠINA

25%.

HUSTOTA

0,9 kg/l, ISO 2811.

TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ

RIEDIDLO

Staré a opotrebované drevené povrchy 5-7 m²/l. Nové
povrchy alebo drevené povrchy v dobrom stave 7-15 m²/l.
Povrch je suchý po niekoľkých hodinách. Doba schnutia je
ovplyvnená pórovitosťou substrátu a množstvom použitého
oleja. Druhý náter môže byť aplikovaný hneď, ako je povrch
suchý, čo môže trvať niekoľko hodín v závislosti od
poveternostných podmienok.
White Spirit.

APLIKÁCIA

Štetcom, špongiou alebo striekaním.

ČISTENIE NÁRADIA
ODOLNOSŤ VOČI
POVETERNOSTNÝM
PODMIENKAM

Náradie čistite s White Spirit 1050 alebo Tikkurila Pensselipesu
(čistič náradia).
V prípade potreby vykonajte údržbu. Povrchy, ktoré sú
nepretržite vystavené poveternostným vplyvom, môže byť
potrebné udržiavať každý rok.

VEĽKOSŤ BALENIA

Hotové odtiene: 0,4l, 0,9l, 2,7l, 9l, 20l, 180l.

PREPRAVA A
SKLADOVANIE

Neovplyvnený prepravou ani skladovaním v chlade. Po
otvorení nádobu dôkladne uzavrite pre ďalšie použitie.
Otvorený produkt spotrebujte počas jednej a tej istej sezóny,
pretože vlastnosti produktu sa po otvorení môžu zmeniť.
Odporúčaná teplota skladovania od +5°C do +25°C.

DOBA SCHNUTIA (23°C a
50% relatívnej vlhkosti
vzduchu)
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NÁVOD NA POUŽITIE:
PODMIENKY APLIKÁCIE: Povrch, ktorý sa má natierať, musí byť suchý. To znamená, že obsah
vlhkosti v dreve by mal byť menej ako 20%, pretože vlhké drevo neabsorbuje olej a olej schne
pomalšie vo vlhkých podmienkach. Keďže tlakom ošetrené drevo je často vlhké, odporúčame ho
ošetriť najskôr po približne 6 mesiacoch od inštalácie. Počas natierania a schnutia by mala byť
teplota vzduchu, povrchu a samotného produktu minimálne +5°C a relatívna vlhkosť vzduchu pod
80%.
PRÍPRAVA POVRCHU:
Nenatierané povrchy: Z povrchu odstráňte špinu, prach a uvoľňujúci sa materiál. Plesnivé
povrchy umyte s čistiacim prostriedkom Terassi- ja Kalustepesu podľa inštrukcií v návode.
Predtým natierané povrchy: Odlupujúci sa materiál odstráňte škrabkou a/alebo drôtenou kefou.
Umyte plesnivé alebo opotrebované a vyblednuté povrchy s Homeenpoisto alebo Tehopesu podľa
pokynov. Ak po čistení zostane na povrchu viditeľný povlak, odstráňte ho pred ošetrením. Povrch
nechajte vyschnúť, pretože vlhké drevo neabsorbuje olej a olej schne pomaly vo vlhkých
podmienkach.
Zabezpečte si dostatok produktu z jednej výrobnej šarže na dosiahnutie rovnomerného povrchu.
APLIKÁCIA: Pred použitím Valtti Kaluste- ja Terassiöljy dôkladne premiešajte, a z času na čas
premiešajte aj počas aplikácie. Olej rozotierajte štetcom alebo špongiou tak, že nástroj pevne
zatlačíte k povrchu, aby bol všetok olej čo najlepšie absorbovaný do dreva. Prebytočný olej utrite.
Olej nanášajte rovnomerne po celej dĺžke dosiek nepretržitým ťahom, aby ste sa vyhli prekrývaniu.
Naneste jednu vrstvu.
Po každej vrstve oleja povrch dreva stmavne. Ak nechcete mať tmavší povrch, môžete ošetriť
povrchy natreté s Valtti Kaluste- ja Terassiöljy čírym Valtti Puuöljy (Valtti Wood Oil).
ÚDRŽBOVÉ NATIERANIE: V prípade potreby vykonajte údržbu. Povrchy, ktoré sú nepretržite
vystavené poveternostným vplyvom, bude pravdepodobne potrebné ošetrovať každoročne.
NÁVOD NA ÚDRŽBU: S natieraným povrchom zaobchádzajte prvý týždeň po ošetrení opatrne,
aby mohol produkt dosiahnuť svoju konečnú tvrdosť a odolnosť. V prípade potreby je možné povrch
čistiť asi po dvoch dňoch od aplikácie. Čistite len zľahka jemnou kefkou alebo vlhkou handričkou.
Znečistený povrch sa môže umyť prostriedkom Pihan Huoltopesu (zmiešajte 1 diel Pihan Huoltopesu
s 10 dielmi vody).
Škvrny a silne znečistené povrchy umývajte silnejším roztokom Pihan Huoltopesu a vody (1:1). Po
čistení povrch dôkladne opláchnite vodou a nechajte uschnúť.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA: Zabráňte vyliatiu do kanalizácie, vodných systémov
a pôdy. Recyklujte prázdne, suché obaly alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
Zneškodnite kvapalný odpad v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad.
Poznámka! Nebezpečenstvo samovznietenia použitých čistiacich handier, papierových utierok
atď. Kontaminované materiály môžu spôsobiť požiar o niekoľko hodín neskôr. Pred likvidáciou by
sa mali namočiť do vody a umiestniť do uzavretej kovovej nádoby.
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BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Nádoby sú vybavené bezpečnostnými etiketami, ktoré si pred
použitím pozorne preštudujte. Bližšie informácie o nebezpečných vplyvoch a ochrane proti nim sú
uvedené v Karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie
klienta.

Výrobca: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191
2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com
Distribútor v SR: DEJMARK spol. s.r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43
40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk
Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletné, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú
uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobkov je zaistená naším operačným systémom, na základe
požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca, nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý
a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené
používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmeny vyššie
uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.
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