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TECHNICKÝ LIST 
VALTTI COLOR  

PRŮHLEDNÉ MOŘIDLO NA DŘEVO V EXTERIÉRU / TÓNOVATELNÉ 

 

 

  

 

  
  

POPIS VÝROBKU  

 
Rozpouštědlové mořidlo na dřevo na olejové bázi, které se vstřebává do dřeva 

a nevytváří rovnoměrný film po prvním ošetření. Chrání dřevo před 

povětrnostními vlivy zpomalováním účinků vlhkosti a slunečního záření.  

  

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ  

• Vnější stěny, ploty, neošetřené nebo předtím namořené dřevěné 

konstrukce.  

• Není vhodný na interiérové povrchy zahradních dřevěných domků.  

• Vhodný na vnější kulatinové povrchy, řezané a hladké dřevěné 

povrchy, různé dřevěné desky, impregnované dřevěné povrchy a 

tepelně upravené dřevěné povrchy podle návodu.  

 

TECHNICKÉ PARAMETRY  

  

BÁZE BAREV Báze EC. 

BAREVNÝ ROZSAH Vzorníky: Valtti Semi – transparent wood finishes. 

Tónování v Tikkurila průhledných odstínech. 

OBJEMOVÁ SUŠINA 17%. 

HUSTOTA  Přibližně 0,9 kg/l, ISO 2811. 

TEORETICKÁ VYDATNOST Řezivo: 4-8m²/l.  

Hladké dřevěné a kulatinové povrchy: 8-12m²/l. 

DOBA SCHNUTÍ (23°C a 

50% relativní vlhkosti 

vzduchu) 

Suchý na dotek po 4-8 hodinách. Přetíratelný po přibližně  

24 hodinách. 

APLIKACE Štětcem.  

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ Nářadí čistěte s White Spirit 1050 nebo Tikkurila Pensselipesu 

(čistič nářadí). 

BALENÍ Báze EC: 0,225l, 0,9l, 2,7l, 9l, 18l. 

Hotové odstíny: 10l. 

PŘEPRAVA A 

SKLADOVÁNÍ  

Otevřenou nádobu důkladně uzavřete pro další použití. 

Otevřené balení spotřebujte během téže malířské sezony, 

protože vlastnosti nátěru se mohou po otevření nádoby změnit. 

Neovlivněn přepravou ani skladováním v chladu, doporučená 

teplota přepravy a skladování je +5°C až +25°C.   

EU VOC 2004/42/EC 

[limitní hodnota Kat. A/f 

700 g/l (2010)] 

Obsah VOC je maximálně 700 g/l. 

  

  

NÁVOD NA POUŽITÍ:  
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PODMÍNKY APLIKACE: Povrch, který se má natírat, musí být suchý. To znamená, že obsah 

vlhkosti ve dřevě musí být nižší než 20%. Teplota vzduchu, povrchu a mořidla musí být nejméně 

+5°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80% během natírání a schnutí. 

 

PŘÍPRAVA POVRCHU:  

Nenatírané dřevěné povrchy: Nečistoty, prach a uvolněný materiál odstraňte z povrchu 

drátěným nebo čistícím kartáčem. Znečištěné a plesnivé povrchy umyjte s Tikkurila Homeenpoisto 

nebo Tikkurila Tehopesu podle pokynů. Základujte povrch v co nejranější možné fázi výstavby s 

Valtti Pohjuste. Chraňte rostliny před postříkáním s Valtti Color a Valtti Pohjuste. 

 

Povrchy, které už byli natírány nebo byli ošetřeny ochranným prostředkem nebo 

mořidlem na dřevo: Použijte škrabku a/nebo drátěný kartáč, abyste z povrchu odstranili veškerý 

uvolňující se materiál a zvětrané dřevo. Povrch v případě potřeby umyjte s Homeenpoisto nebo 

Tehopesu. Pokud na dřevěném povrchu zůstane zřetelný, případně lesklý film, odstraňte jej nebo 

jej důkladně obruste. Chraňte rostliny před postříkáním s Valtti Color. 

 

Pro dosažení rovnoměrného povrchu a vyhnutí se barevným rozdílům si vyhraďte dostatečné 

množství natónovaného Valtti Color smíchaného v jedné nádobě. Před použitím, a občas také 

během natírání Valtti Color důkladně promíchejte. 

 

Aplikujte Valtti Color rovnoměrně a nepřetržitě po celé délce kulatiny nebo několika desek, aby se 

zamezilo překrývání. Ošetřete koncové části dřeva se zvláštní péčí. 

 

Naneste dvě vrstvy; tenké vrstvy na hladké a kulatinové povrchy. Na ošetření nového povrchu vždy 

používejte tónovaný výrobek. 

 

Zkontrolujte stav povrchu a podle potřeby vykonejte údržbu. Interval údržby je kromě jiného 

ovlivněn polohou povrchu, směrem umístění a povětrnostními podmínkami. Před nanesením 

povrchové úpravy zkontrolujte stav dřeva a funkčnost konstrukce kulatiny. Pro více informací 

navštivte: 

http://www.tikkurila.com/decorative_paints/instructions/exterior_painting/log_surfaces 

 

POKYNY NA ÚDRŽBU: S natíraným povrchem zacházejte opatrně, protože výrobek dosahuje za 

normálních podmínek konečnou tvrdost a trvanlivost přibližně za čtyři týdny od aplikace. Pokud je 

potřeba povrch očistit ihned po natírání, použijte měkký kartáček, vlhký hadřík nebo mop. 

 

Po měsíci od natírání se může znečištěný povrch očistit čistícím prostředkem Huoltopesu (smíchejte 

1 díl Huoltopesu s 10 díly vody). 

Vyčistěte skvrny a velmi znečištěné povrchy silnějším roztokem Huoltopesu a vody (1: 1). Po umytí 

opláchněte vodou a nechte uschnout. 

 

ÚDRŽBOVÉ OŠETŘENÍ: Sledujte stav dokončeného natřeného povrchu a v případě potřeby 

vykonejte údržbu. Mezi faktory ovlivňující intervaly údržby patří umístění, orientace na světové 

strany a povětrnostní podmínky.  
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OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Zabraňte vylití do kanalizace, vodních systémů a půdy. 

Recyklujte prázdné, suché obaly nebo jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy.  Zneškodněte 

kapalný odpad v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad. 

 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nádoby jsou opatřeny bezpečnostními etiketami, které si před 

použitím pozorně prostudujte. Bližší informace o nebezpečných účincích a ochraně jsou uvedeny v 

Bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání klienta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobce: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Finsko,  

Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace VANTAA, www.tikkurila.com  

 

Distributor: Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 416, 

info.cz@dejmark.com, 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 vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací 
jednostranně bez předchozího upozornění. 
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