Ochrona i dekoracja
twojego ogrodu
WYJDŹ Z PIĘKNEM NA ZEWNĄTRZ

WYJDŹ
Z PIĘKNEM
NA ZEWNĄTRZ
Witaj w świecie Tikkurila, w którym o piękne przedmioty dbamy
ze szczególną uwagą. Od ponad 150 lat chronimy je i zabezpieczamy
ani na chwilę nie przestając jednak myśleć o ich wyglądzie.
Na kolejnych stronach tego katalogu podzielimy się z Tobą naszą
wiedzą w zakresie dekoracji i ochrony powierzchni drewnianych,
metalowych i betonowych, którymi otaczasz się na zewnątrz Twojego
domu - w formie mebli, płotów czy ścieżek w ogrodzie.
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Powierzchnie drewniane
Oleje

Powierzchnie drewniane i metalowe
Emalie/Farby

Ze względu na ograniczone możliwości techniki drukarskiej,
przedstawione kolory w całej publikacji należy traktować jako
poglądowe. Kolory farb lub wymalowań produktów prosimy
sprawdzić na wzornikach Tikkurila lub w dedykowanych kartach
kolorów w punktach sprzedaży.

SPIS TREŚCI

powierzchnie
drewniane
Oleje
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Kamila Tomasiewicz - Autorska Pracownia Architektury Krajobrazu Jardin
Ogród coraz częściej staje się dodatkowym pomieszczeniem życia codziennego, strefą rozrywkową i towarzyską. Aranżacja jego zakątków
zaczyna przypominać pomieszczenia domowe, np. salon, jadalnię. A to w dużej mierze za sprawą drewnianych elementów, takich jak
donice, meble, podesty tarasowe, które zupełnie zmieniają charakter ogrodu. Dodają ciepła, a co więcej pasują zarówno do tradycyjnej,
jak i nowoczesnej architektury. Szeroka gama kolorystyczna olejów do drewna pozwala na kreatywne łączenie barw. Nie musimy się
ograniczać do wykorzystania jednego koloru. Ciekawy efekt można uzyskać zestawiając np. kolor biały z szarym lub brązowy z czarnym.

Olej Tikkurila Valtti Wood Oil Akva, kolor 5073, karta kolorów „Tikkurila Semi Transparent Wood Finishes”
OLEJE

Olejowanie
drewna?
To prostsze
niż myślisz!

lista zakupów
Oleje Tikkurila Valtti Wood Oil Akva lub Tikkurila Valtti Plus Terrace Oil zostały
stworzone na bazie naturalnych olejów roślinnych, które doskonale chronią
zewnętrzne powierzchnie drewniane, takie jak tarasy lub meble ogrodowe.
Dzięki nowoczesnej recepturze głęboko wnikają w drewno, zabezpieczając je
nawet przy długotrwałej ekspozycji na działanie warunków atmosferycznych.
Szeroka gama kolorystyczna kilkudziesięciu kolorów pozwala uzyskać oryginalne
wykończenie powierzchni.

KROk po Kroku

Produkt do ochrony i dekoracji:
Do wyboru 2 oleje:
• olej Tikkurila Valtti Wood Oil Akva - dostępny w kolorach
z mieszalnika
• olej Tikkurila Valtti Plus Terrace Oil - dostępny w 3 gotowych
kolorach: czarnym, szarym, brązowym
Narzędzia:
• pędzel
• papier ścierny
• szczotka z twardym włosiem do odpylenia
• ściereczka

01
Czynnikiem determinującym olejowanie
tarasu jest pogoda. Zalecamy je wykonywać,
gdy temperatura na zewnątrz przekracza 5 °C.
Powierzchnia samego drewna musi być sucha,
a wilgotność pierwszy raz malowanego podłoża
poniżej 20%, gdyż wilgoć może powodować
problemy z wysychaniem oleju. Olejowanie
tarasu nie powinno być przeprowadzane
w wietrzne dni, gdyż na schnący olej mogą
zostać naniesione zanieczyszczenia.
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zobacz więcej na www.tikkurila.pl

02
Zacznij od odpowiedniego przygotowania
podłoża. Oczyść powierzchnię z drobnych
zanieczyszczeń. Pleśń usuń odpowiednim
środkiem. Jeśli odświeżasz olejowane wcześniej
drewno, usuń starą powłokę np. za pomocą
papieru ściernego. W przypadku czyszczenia
np. tarasów zbudowanych z desek ryflowanych
do czyszczenia użyj szczotki z twardym włosiem.
Na końcu odpyl wszystkie powierzchnie,
np. za pomocą szczotki.

Do renowacji mebli

03
Dokładnie wymieszaj olej przed użyciem
i od czasu do czasu podczas olejowania.

lub tarasu wcześniej
olejowanych możesz
użyć oleju Tikkurila
Valtti Wood Oil Akva
lub Tikkurila Valtti Plus
Terrace Oil. Nawet jeśli
drewno było zabezpieczone preparatem
na bazie wody czy

Podłoga tarasowa i meble: olej Tikkurila Valtti Wood Oil Akva, kolor 5075, kolor 5055, karta kolorów „Tikkurila Semi Transparent Wood Finishes”

rozpuszczalników.

OLEJE

Duże
powierzchnie
maluje się
łatwiej

Oleje Tikkurila Valtti Wood Oil Akva i Tikkurila Valtti Plus Terrace Oil podkreślają
naturalny rysunek drewna. Chronią drewno przed wilgocią i zanieczyszczeniami
oraz ograniczają pękanie powierzchni. Ponieważ są przyjazne dla zdrowia
i środowiska, unikamy uciążliwego zapachu w trakcie i po malowaniu. Szybko
schną, a więc skraca się również czas pracy i szybciej możemy cieszyć się
z efektu finalnego.

KROk po Kroku
04
Nałóż jedną warstwę oleju za pomocą pędzla lub
gąbki. Rozprowadzając równomiernie, unikaj
powtórnych pociągnięć w tym samym miejscu.
Ewentualny nadmiar oleju usuń niezwłocznie.

Oleje Tikkurila mogą być stosowane do każdego rodzaju drewna,
zarówno krajowego modrzewia,
jak i egzotycznego Cumaru. Każdy
gatunek drewna (twardy i miękki)
można olejować, trzeba tylko pamiętać, że ostateczny odcień zależy
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05
W zależności od gatunku drewna i jego
chłonności, może okazać się konieczne nałożenie
kolejnej warstwy. Drewno musi być odpowiednio
nasączone. Twarde drewna typu krajowego
i egzotycznego wymagają zazwyczaj mniej warstw
niż drewno miękkie typu sosna. Kolejną warstwę
można nakładać w momencie, gdy powierzchnia
wyschnie, tzn. po kilku godzinach. Ewentualny
nadmiar oleju usuwamy przy pomocy ściereczki.

właśnie od gatunku drewna.
Tuż po olejowaniu powierzchnia
jest delikatna przez około tydzień,
kiedy to osiąga docelową twardość
i trwałość. Do tego czasu w razie
potrzeby można czyścić powierzchnię miękkimi szczotkami lub
mopem.

06
Mycie narzędzi po zastosowaniu olejów Tikkurila
Valtti Wood Oil Akva lub Tikkurila Valtti Plus
Terrace Oil nie wymaga żadnych toksycznych
preparatów. Umyj je zwykłą wodą z mydłem
lub samą wodą.

Podest tarasowy: olej Tikkurila Valtti Plus Terrace Oil, gotowy kolor czarny
Konstrukcja zadaszenia: impregnat gruntujący, chroniący przed grzybami i sinizną Tikkurila Valtti Guard, impregnat dekoracyjny
Tikkurila Valtti Color Aqua, kolor 5051, karta kolorów „Tikkurila Semi Transparent Wood Finishes”

OLEJE

Piękne DREWNO
W PIĘKNYCH
OKOLICZNOŚCIACH
OCHRONY
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Olej Tikkurila Valtti Wood Oil Akva
kolor 5060, karta kolorów
„Tikkurila Semi Transparent Wood Finishes”

03

Olej Tikkurila Valtti Plus Terrace Oil
gotowy kolor szary

05

02

Olej Tikkurila Valtti Wood Oil Akva
kolor 5087, karta kolorów
„Tikkurila Semi Transparent Wood Finishes”

04

Emalia Tikkurila Everal Aqua Gloss 80
kolor 1942,
karta kolorów „Tikkurila Deco Grey”

06

Olej Tikkurila Valtti Wood Oil Akva
kolor 5072, karta kolorów
„Tikkurila Semi Transparent Wood Finishes”
Olej Tikkurila Valtti Wood Oil Akva
kolor 5077, karta kolorów
„Tikkurila Semi Transparent Wood Finishes”
OLEJE

powierzchnie
drewniane
IMPREGNATY
I Lakierobejce
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Katarzyna i Jerzy Kusiak - Projektowanie ogrodów i małej architektury - Zielona perspektywa
Urządzając ogród warto posłużyć się drewnianymi elementami architektury, takimi jak pergole, obrzeża, altany, ogrodzenia, dekoracje,
nawierzchnie, kładki, mostki. Ładnie komponują się z roślinami i nadają zielonym zakątkom przytulny charakter. Drewno jako surowiec
naturalny daje nam również odczucie bliskości z naturą. Trzeba jednak pamiętać o jego skutecznym zabezpieczeniu. Impregnacja to zabieg, który jednocześnie upiększa i chroni drewno. Niezwykłe jest to, w jaki sposób impregnaty współgrają z różnymi rodzajami drewna,
jak pięknie różnić się będzie ciemne i jasne drewno zabezpieczone tym samym kolorem. Ciesz się nowym wyglądem Twojego ogrodu!

Lakierobejca impregnująca Tikkurila Valtti Plus Complete, kolor 5054, karta kolorów „Tikkurila Semi Transparent Wood Finishes”. Przed malowaniem
lakierobejcą, dla uzyskania większej ochrony przed grzybami i sinizną, zalecamy zastosować impregnat gruntujący Tikkurila Valtti Guard
IMPREGNATY / LAKIEROBEJCE

ZADBANE
DREWNO MOŻE
STANOWIĆ
PRAWDZIWĄ OZDOBĘ

lista zakupów
Ważną cechą produktu do ochrony i dekoracji drewna na zewnątrz jest zabezpieczenie przed destrukcyjnym promieniowaniem UV, które niszczy jego wierzchnią
warstwę. Drewno w rezultacie staje się szare i wyschnięte, a chropowata powierzchnia łatwiej ulega zabrudzeniom i jest bardziej podatna na wpływ wody.
Produkty Tikkurila doskonale rozprowadzają filtry UV oraz pigmenty w strukturze
drewna, zapewniając trwałą ochronę oraz kolor drewna. Dodatkowa korzyść
z ich zastosowania to oszczędność czasu - szybki czas schnięcia umożliwia nam
wykonanie pracy nawet w ciągu jednego dnia.

KROk po Kroku
01

Produkt do ochrony i dekoracji:
W zależności od pożądanego efektu:
• lakierobejca impregnująca Tikkurila Valtti Plus Complete,
dostępna w kolorach z mieszalnika, wykończenie satynowo-matowe
• impregnat dekoracyjny Tikkurila Valtti Color Aqua,
dostępny w kolorach z mieszalnika, wykończenie matowe
• dodatkowo dla wzmocnienia ochrony przed grzybami i sinizną
impregnat gruntujący Tikkurila Valtti Guard
Narzędzia:
• pędzel lub wałek (impregnat gruntujący)
• pędzel (lakierobejca i impregnat dekoracyjny)
• papier ścierny
• szczotka z twardym włosiem do odpylania

Oczyść powierzchnię z drobnych zanieczyszczeń,
brudu, kurzu, np. za pomocą szczotki.

zobacz więcej na www.tikkurila.pl

02
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Ewentualne nierówności, chropowate
uszkodzenia, wyrównaj za pomocą papieru
ściernego.

03

nowość

Aby dodatkowo zabezpieczyć drewno przed
grzybami i sinizną, zaimpregnuj je gruntem
Tikkurila Valtti Guard.

04
Za pomocą wybranego narzędzia nakładaj
produkt równomiernie jednym pociągnięciem
wzdłuż słoi drewna, dzięki temu unikniesz
nakładania się warstw. W miejscach zakończenia
słoi stosuj produkt obficie. Drugą warstwę
produktu nakładaj po wyschnięciu pierwszej.

05
Narzędzia oraz dłonie umyj przy pomocy
samej wody lub wody z mydłem bezpośrednio
po użyciu.

Sprawdź na drobnym
fragmencie, jak Twoje
meble czy powierzchnie będą wyglądać po
zaimpregnowaniu.
Finalny wygląd zależy
nie tylko od wybranej
barwy impregnatu,
ale także od rodza-

Ogrodzenie: impregnat gruntujący, chroniący przed grzybami i sinizną Tikkurila Valtti Guard,
impregnat dekoracyjny Tikkurila Valtti Color Aqua, kolor 5143, karta kolorów „Tikkurila Deco Grey”

ju i koloru samego
drewna.

IMPREGNATY / LAKIEROBEJCE

OTACZAJ SIĘ
PIĘKNEM,
A ŚWIAT STANIE SIĘ
PIĘKNIEJSZY

02
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01
03

Lakierobejca impregnująca Tikkurila Valtti Plus
Complete, kolor 5077, karta kolorów
01 „Tikkurila Semi Transparent Wood Finishes”.
Przed malowaniem lakierobejcą, dla uzyskania
większej ochrony, zalecamy zastosować impregnat
gruntujący Tikkurila Valtti Guard

Lakierobejca impregnująca Tikkurila Valtti Plus
Complete, kolor 5058, karta kolorów
02 „Tikkurila Semi Transparent Wood Finishes”.
Przed malowaniem lakierobejcą, dla uzyskania
większej ochrony, zalecamy zastosować impregnat
gruntujący Tikkurila Valtti Guard

Impregnat gruntujący
Tikkurila Valtti Guard.
03 Impregnat dekoracyjny
Tikkurila Valtti Color Aqua,
kolor 5152, karta kolorów
„Tikkurila Deco Grey”
IMPREGNATY / LAKIEROBEJCE

Powierzchnie
drewniane
i metalowe
EMALIE
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Kamila Tomasiewicz - Autorska Pracownia Architektury Krajobrazu Jardin
Do zabezpieczenia drewnianych i metalowych elementów w ogrodzie można wybrać emalie. Pomalowane elementy uzyskują wtedy
kryjące wykończenie, a gama kolorystyczna ponad 13 tys. kolorów otwiera ogromne możliwości dla projektanta. Nawet proste, z pozoru
banalne meble, pomalowane emalią w oryginalnym, niespotykanym kolorze, zmienią przestrzeń nie do poznania. Trzy rodzaje wykończenia - mat, półmat i połysk - dodatkowo ułatwiają osiągnięcie zamierzonego efektu. Od jakiegoś czasu w ogrodach wykorzystuje się
drewno z odzysku. Stare deski, palety, części ogrodzenia, skrzynki zyskują nowe życie i mogą być wykorzystane jako oryginalne doniczki,
meble czy ogrodowe rzeźby.

Emalia uniwersalna Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40
Pionowe elementy altany: kolor S 0300N, wzornik NCS, krzesła: kolory G330 i G360, stołek: kolor H373, stół: kolor H302, wzornik kolorów „Tikkurila Symphony”
Przed malowaniem zastosuj odpowiednie grunty: do drewna Tikkurila Valtti Guard, do metalu Tikkurila Rostex Super Akva
EMALIE

NA ZEWNĄTRZ
TEŻ MOŻE BYĆ
NAPRAWDĘ
KOLOROWO

lista zakupów
Jeśli chcesz całkowicie zmienić kolor drewnianych lub metalowych powierzchni
- zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń - zastosuj emalię Tikkurila
Everal Aqua. To linia nowoczesnych emalii, przyjazna dla zdrowia i środowiska,
rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne. Jedną z najistotniejszych jej zalet jest szybki czas schnięcia, oraz bardzo wysoka wydajność - do
14 m2/l. Dzięki temu oszczędzamy czas, jak i dbamy o nasz portfel.

KROk po Kroku
01
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Zadbaj o to, by malowana powierzchnia była
sucha i pracuj w temperaturze od 8°C do 25°C.
Oczyść powierzchnię z drobnych zanieczyszczeń
i tłustych plam. Jeśli odnawiasz malowaną
już wcześniej powierzchnię, musisz ją zmatowić
za pomocą drobnego papieru ściernego.
Usuń łuszczące się fragmenty starej farby.
W przypadku powierzchni drewnianych wypełnij
ubytki szpachlą do drewna, po czym zeszlifuj jej
nadmiar papierem ściernym oraz usuń kurz i pył.

Produkt do ochrony i dekoracji:
• linia emalii Tikkurila Everal Aqua, dostępna w ponad 13 tys.
kolorów z mieszalnika, w zależności od pożądanego efektu wybierz
odpowiedni wariant: mat 10, półmat 40, połysk 80
Dodatkowo zastosuj grunty w zależności od malowanej powierzchni:
• drewno zewnętrzne: Tikkurila Valtti Guard
• metal na zewnątrz: Tikkurila Rostex Super Akva
Stosowanie gruntu, poza właściwościami ochronnymi, poprawia
przyczepność oraz efekt wizualny warstwy nawierzchniowej.
Narzędzia:
• pędzel, wałek lub pistolet natryskowy (wyłącznie emalia)
• papier ścierny
• szczotka z twardym włosiem do odpylenia

zobacz więcej na www.tikkurila.pl

02
Powierzchnie metalowe zabezpiecz przed korozją
gruntem Tikkurila Rostex Super Akva.

03
Powierzchnie drewniane zabezpiecz przed
grzybami i sinizną gruntem Tikkurila Valtti
Guard.

04
Przed samym malowaniem dokładnie wymieszaj
emalię. Kolejną warstwę nałóż po około
4 godzinach wałkiem, pędzlem lub natryskiem.
Całkowite utwardzenie następuje po około
2-3 dniach. Do tego czasu użytkuj ostrożnie.

05
Przed umyciem narzędzi wytrzyj je, aby
usunąć jak najwięcej emalii. Bezpośrednio po
zakończeniu pracy wyczyść je dokładnie wodą.

Projektując ogród,
uwzględnij potrzeby
najmłodszych.
Dla dzieci polecam
drewniane domki
na drzewie, huśtawki,
piaskownice, donice
na mini warzywnik.
Obudź w dziecku
potrzebę poznawania
świata przyrody.

EMALIE

Piękno
nie musi się
z niczego
tłumaczyć
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04
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22/23

02

01
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01
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Impregnat gruntujący do drewna Tikkurila Valtti Guard,
emalia Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40,
kolor K365, wzornik „Tikkurila Symphony”
Lakierobejca impregnująca Tikkurila Valtti Plus
Complete, kolor 5050, karta kolorów „Tikkurila Semi
Transparent Wood Finishes”, dla uzyskania większej
ochrony impregnat gruntujący Tikkurila Valtti Guard

03

04

Impregnat gruntujący do drewna Tikkurila
Olej Tikkurila Valtti Wood Oil Akva,
Valtti Guard, farba Tikkurila Valtti Opaque, 05 kolor 5081, karta kolorów „Tikkurila
kolor X443, wzornik „Tikkurila Symphony”
Semi Transparent Wood Finishes”
Impregnat gruntujący do drewna
Tikkurila Valtti Guard, emalia
Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40,
kolor 9010, wzornik RAL

06

Grunt antykorozyjny do metalu
Tikkurila Rostex Super Akva, emalia
Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40,
kolor S 0300N, wzornik NCS
EMALIE

POWIERZCHNIE
BETONOWE
Bejca
do renowacji
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Katarzyna i Jerzy Kusiak - Projektowanie ogrodów i małej architektury - Zielona perspektywa
Podjazdy, patia czy też ścieżki wykonane z kostek lub płyt betonowych, stanowią nieodłączny element spełniający nie tylko funkcję
użytkową, ale również dekoracyjną przestrzeni wokół naszego domu. Z czasem jednak, ze względu na dużą eksploatację oraz ciągłą
ekspozycję na zmienne warunki pogodowe, ich kolor blaknie i szarzeje, wpływając tym samym negatywnie na wygląd otoczenia.
Nie musimy ich wtedy koniecznie wymieniać. Istnieje możliwość zastosowania bejcy, która przywróci powierzchni świeży wygląd.

przed odnowieniem

po odnowieniu

Tikkurila Patio kolor EK08
POWIERZCHNIE BETONOWE

ODŚWIEŻENIE
KOSTEK I PŁYT
BETONOWYCH?
PIĘKNIE!

lista zakupów
Jeśli kostka lub płyty betonowe wokół Twojego domu wymagają odświeżenia, skorzystaj z bejcy Tikkurila Patio, dostępnej w 11 atrakcyjnych kolorach,
w tym szarym, czarnym lub brązowym. Bejca wyrównuje i pogłębia kolor oraz
podkreśla naturalną strukturę betonu, jednocześnie wnikając w nią głęboko.
To właśnie dlatego pomalowana powierzchnia nie staje się śliska i jest bezpieczna dla domowników. Już po upływie 6 godzin od malowania możemy ją użytkować, ciesząc się gotowym efektem.

KROk po Kroku

Produkt do ochrony i dekoracji:
• Tikkurila Patio, bejca do kostek i płyt betonowych, dostępna
w 11 kolorach z mieszalnika
Narzędzia:
• myjka ciśnieniowa (oczyszczenie powierzchni)
• pędzel, wałek, opryskiwacz plecakowy lub ogrodowy (malowanie)

zobacz więcej na www.tikkurila.pl

01
Oczyść powierzchnię z brudu, kurzu, mchu
i porostów za pomocą myjki ciśnieniowej. Możesz
użyć środków do czyszczenia kostki brukowej.

02

26/27

W celu dopasowania najlepszej metody aplikacji,
jak też ilości warstw potrzebnych do uzyskania
pożądanego efektu, wykonaj próbę malowania.

03
Mieszaj bejcę zarówno przed, jak i w czasie
stosowania.

04
Bejcę nakładaj równomiernie i bez przerw
oraz unikaj stosowania grubych warstw.
Przy użyciu metody natryskowej, w miejscach
trudno dostępnych, powierzchnię wykończ
wałkiem lub pędzlem.

01

02

02

02

03

05
Pozostaw powierzchnię do wyschnięcia na około
6 godzin. Po tym czasie można ją już użytkować.
Dla osiągnięcia bardziej nasyconego koloru nałóż
po wyschnięciu kolejną warstwę.

06

Tikkurila Patio kolor EK05

Mycie narzędzi po zastosowaniu Tikkurila
Patio nie wymaga żadnych toksycznych
preparatów. Umyj je zwykłą wodą, bezpośrednio
po zakończeniu prac.

Bejca Tikkurila Patio
jest przyjazna
dla środowiska, nie
zawiera szkodliwych
substancji, które
przenikałyby do wód
gruntowych i zatruwały glebę i wodę.

POWIERZCHNIE BETONOWE

Ogłaszamy
sezon na beton
pod piękną
ochroną

03

04
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01
02

05
01

Bejca Tikkurila Patio
kolor EK02

Grunt antykorozyjny do metalu
02 Tikkurila Rostex Super Akva,
emalia Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40
kolor 1933, karta kolorów „Tikkurila Deco Grey”

03

Bejca Tikkurila Patio
kolor EK04

04

Olej Tikkurila Valtti Plus Terrace Oil
kolor czarny

05

Bejca Tikkurila Patio
kolor EK09

POWIERZCHNIE BETONOWE

Oleje

DOBIERZ
Odpowiedni
produkt
Tikkurila
Valtti Wood
Oil Akva

Tikkurila
Valtti Plus
Terrace OIl

POWIERZCHNIE DREWNIANE

POWIERZCHNIE DREWNIANE

POWIERZCHNIE METALOWE

POWIERZCHNIE BETONOWE

Efekt transparentny

Efekt kryjący

Efekt kryjący

Efekt transparentny

Lakierobejca

Impregnat dekoracyjny

Emalie uniwersalne

Farba

Emalie uniwersalne

Impregnat dekoracyjny

Tikkurila
Valtti Plus
Complete

Tikkurila
Valtti Color
Aqua

Tikkurila
Everal
Aqua

Tikkurila
Valtti
Opaque

Tikkurila
Everal
Aqua

Tikkurila
PATIO

wykończenie satynowe

wykończenie matowe

3 stopnie połysku:
mat 10, półmat 40, połysk 80

wykończenie półmatowe

3 stopnie połysku:
mat 10, półmat 40, połysk 80

donice, pergole, huśtawki,
piaskownice, domki dla dzieci
altany, zadaszone werandy

meble ogrodowe

tarasy, schody, pomosty, mola

drzwi, okna

ogrodzenia, parkany
elewacje, okładziny
drewniane, deskowanie
ścian zewnętrznych
domy, altany z bali
drewnianych
ścieżki, podjazdy, tarasy
z kostek lub płyt betonowych

DOBÓR PRODUKTÓW

Opis
produktów
Tikkurila Valtti Wood Oil AKVA | Tikkurila Valtti Plus Terrace Oil

Tikkurila Everal Aqua

Oleje do drewna na bazie olejów roślinnych, do stosowania na zewnątrz pomieszczeń. Zabezpieczają drewno przed
wilgocią i brudem, a także ograniczają pękanie powierzchni drewnianych. Zastosowane pigmenty nadają powierzchni
trwały kolor.

Linia emalii uniwersalnych w trzech stopniach połysku: mat, półmat i połysk, do metalu i drewna na zewnątrz i wewnątrz
pomieszczeń. Nadaje pomalowanej powierzchni wysoką odporność na zmienne warunki atmosferyczne, działanie
promieni UV, uszkodzenia mechaniczne oraz na podwyższoną temperaturę (emalia polecana jest m.in. do kaloryferów).
Posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Szybko schnie oraz posiada neutralny zapach
w trakcie malowania.

Gwarantują komfort pracy - szybko schną, powierzchnia jest sucha po kilku godzinach. Posiadają neutralny zapach
podczas aplikacji, dzięki czemu nie wywołują bólu głowy.
Tikkurila Valtti Wood Oil Akva - szeroka paleta barw z mieszalnika, wg kart kolorów: „Tikkurila Semi Transparent Wood
Finishes” oraz „Tikkurila Deco Grey”.

Szeroka paleta ponad 13 tys. kolorów z mieszalnika. Wzorniki Tikkurila Symphony, RAL, NCS.
Dostępne pojemności: 0,45 l (dla wariantu mat i półmat), 0,9 l, 2,7 l, 9 l

Tikkurila Valtti Plus Terrace Oil - 3 gotowe kolory: brązowy, szary, czarny.
Dostępne pojemności: 0,9 l, 2,7 l, 9 l

Tikkurila Valtti Plus Complete

Tikkurila Valtti Opaque

Impregnująca lakierobejca do drewna na zewnątrz pomieszczeń, tworząca powłokę o zwiększonej odporności na działanie
grzybów pleśniowych. Dzięki wyjątkowo wytrzymałej powłoce na bazie 3 żywic, posiada najwyższą odporność
na warunki atmosferyczne. Synergia 2 filtrów UV gwarantuje ochronę przed destrukcyjnym promieniowaniem.

Półmatowa farba akrylowa wzmacniana związkami alkidowymi, przeznaczona do stosowania na zewnętrznych
powierzchniach drewnianych. Odporna na działanie warunków atmosferycznych, zabezpiecza drewno przed
ich niekorzystnym wpływem oraz działaniem promieni UV. Farba tworzy elastyczne powłoki, regulujące poziom
wilgotności, dzięki czemu nie powstają pęcherze. Farba nie pęka i nie łuszczy się.

Szybkoschnąca formuła umożliwia wykonanie impregnacji w 1 dzień (kolejna warstwa już po 2 godzinach).
Natychmiastowa ochrona drewna już po 1 godzinie od pomalowania. Neutralny zapach podczas malowania
nie wywołuje bólu głowy.

Gwarantuje komfort pracy, szybko schnie (powierzchnia jest sucha po 1 godzinie, a nakładanie kolejnej warstwy
po ok. 2 godzinach). Posiada neutralny zapach w trakcie malowania, dzięki czemu nie wywołuje bólu głowy.

Szeroka paleta barw z mieszalnika, wg kart kolorów: „Tikkurila Semi Transparent Wood Finishes” oraz „Tikkurila Deco Grey”.

Szeroka paleta barw z mieszalnika, wg kart kolorów „Tikkurila Farby Fasadowe” oraz „Tikkurila Vinha”.

Dostępne pojemności: 0,9 l, 2,7 l, 9 l

Dostępne pojemności: 0,9 l, 2,7 l, 9 l

Tikkurila Valtti COLOR AQUA

Tikkurila PATIO

Impregnat dekoracyjny do drewna na zewnątrz pomieszczeń, stanowiący doskonałe zabezpieczenie przed niszczącym
działaniem czynników atmosferycznych, w tym promieniowania UV. Dodatek hydrofobowy zapewnia dużą odporność
na wypłukiwanie produktu przez deszcz i wodę. Zapewnia trwały kolor podkreślający rysunek drewna.

Bejca do renowacji i odświeżenia wyglądu przemysłowo barwionej i niebarwionej kostki brukowej oraz płyt betonowych.
Wnika w strukturę materiału, dzięki czemu nawierzchnia nie staje się śliska i jest bezpieczna dla użytkowników.
Łatwe malowanie: wałek, pędzel, natrysk, np. opryskiwacz ogrodowy.

Doskonale penetruje strukturę podłoża. Jest wygodny w aplikacji, szybko schnie (w ciągu 2-3 godzin).
Posiada neutralny zapach w trakcie malowania, dzięki czemu nie wywołuje bólu głowy.

Szybki czas schnięcia umożliwia renowację w 1 dzień. Powierzchnia gotowa jest do użytkowania już po kilku godzinach.
Posiada neutralny zapach w trakcie aplikacji, dzięki czemu nie wywołuje bólu głowy.

Szeroka paleta barw z mieszalnika, wg kart kolorów: „Tikkurila Semi Transparent Wood Finishes”
oraz „Tikkurila Deco Grey”.

Paleta 11 kolorów z mieszalnika: jasnoszary, szary, ciemnoszary, czarny, czekoladowy brąz, brąz, jasny brąz, ceglasty,
czerwony, żółty, zielony.

Dostępne pojemności: 0,9 l, 2,7 l, 9 l

Dostępne pojemności: 0,9 l, 2,7 l, 9 l

OPIS PRODUKTÓW

W Internecie
też może
być pięknie!
Odwiedź nas w internecie, skorzystaj z wideoporadników, poznawaj nowości
i oglądaj piękne zdjęcia.
Uzyskaj porady od doradców w live chat on-line na stronie www.tikkurila. pl.

Przełóż pomysły
na rzeczywistość!

Bądź na bieżąco ze wszystkimi
nowinkami ze świata farb.

Przeczytaj ciekawe porady, poznaj
opinie fachowców.

Zobacz, jak wygląda świat farb
od zaplecza.

Poznaj najmodniejsze połączenia
kolorów, wyjątkowe aranżacje.

Chcesz dowiedzieć się o nas jeszcze
więcej? Daj +1 na Google Plus.

Tikkurila. Potęga kolorów

SOCIAL MEDIA

Tikkurila Polska S.A.
ul. Ignacego Mościckiego 23, 39-200 Dębica, Polska
Infolinia: 801 88 99 65, +48 22 310 95 55
www.tikkurila.pl

