
OPISOPIS Farba do ochrony i dekoracji drewna, podkreślająca rysunek drewna. Przeznaczona do
malowania nowych powierzchni drewnianych oraz powierzchni uprzednio pomalowanych Tikkurila
Valtti Opaque lub transparentnymi bejcami. Zalecana również do malowania drewna fabrycznie
zagruntowanego.

ZASTOSOWANIEZASTOSOWANIE Zewnętrzne ściany drewniane, okładziny drewniane, ogrodzenia itp. Tikkurila Valtti Opaque może
być stosowana na powierzchniach nowych i uprzednio malowanych kryjącymi oraz
półprzezroczystymi produktami nawierzchniowymi do drewna. Nadaje się do powierzchni
gładkich, tarcicy oraz drewna impregnowanego metodami przemysłowymi. Nie nadaje się do
podłóg. 

WŁAŚCIWOŚCIWŁAŚCIWOŚCI
PRODUKTUPRODUKTU

ODPORNA NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE 
- Zabezpiecza przed wilgocią i promieniami UV
POWŁOKA ODPORNA NA GRZYBY PLEŚNIOWE
PODKREŚLA STRUKTURĘ DREWNA
ELASTYCZNA I WYJĄTKOWO TRWAŁA 
- Nie wymaga wielu zabiegów konserwacyjnych
REGULUJE POZIOM WILGOTNOŚCI 
- Nie pęka, nie łuszczy się, nie powstają pęcherze
DELIKATNY ZAPACH
SZYBKIE SCHNIĘCIE
- Sucha w dotyku po 1 godzinie
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Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z
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możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie
bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do
zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.



DANE TECHNICZNEDANE TECHNICZNE

BazaBaza baza VC, baza VVA

KolorystykaKolorystyka Karty kolorów:Karty kolorów:
Wooden facades 2018, Tikkurila Facade 760.
Baza VVA i VC. Biała baza VVA może zostać użyta jako farba biała lub baza do
zakolorowania na kolory z kart kolorów Tikkurila Facades 760. Baza VC musi zostać
zawsze zakolorowana. Ostateczny efekt koloru można uzyskać dopiero po
całkowitym wyschnięciu farby.

Stopień połyskuStopień połysku Półmat.

WydajnośćWydajność 8-10 m²/l na warstwę dla szlifowanego, gładkiego drewna;
4-6 m²/l na warstwę dla tarcicy. Grubość mokrej powłoki wynosi ok. 100-250 µm na
warstwę, grubość suchej powłoki ok. 40-100µm na warstwę. Rzeczywista wydajność
uzależniona jest od wielu czynników, m.in. od faktury malowanej powierzchni,
porowatości oraz zawartości wilgoci w podłożu.

OpakowaniaOpakowania baza VC: 0.9 l, 2.7 l, 9 l
baza VVA: 0.9 l, 2.7 l, 9 l

RozcieńczalnikRozcieńczalnik W razie potrzeby można rozcieńczyć wodą do 10%.

Metody aplikacjiMetody aplikacji Pędzel lub natrysk. Do aplikacji Tikkurila Valtti Opaque najbardziej odpowiednie są
pędzle z włosiem poliestrowym lub nylonowym.
Do natrysku bezpowietrznego należy zastosować dyszę o średnicy 0,018"-0,023".

Czas schnięciaCzas schnięcia W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50% zazwyczaj farba jest
powierzchniowo sucha po upływie 1 godziny. Nakładanie kolejnej warstwy po upływie
2 godzin. Niskie temperatury oraz wysoka wilgotność wydłużają czas schnięcia.

Gęstość (kg/l)Gęstość (kg/l) 1,1 - 1,2, ISO 2812

Odporność na warunkiOdporność na warunki
atmosferyczneatmosferyczne

Dobra, również w środowisku przemysłowym.

Warunki przechowywaniaWarunki przechowywania Chronić przez mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w
temperaturze od +5°C do +25°C

Atest higienicznyAtest higieniczny TAK
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INSTRUKCJA APLIKACJIINSTRUKCJA APLIKACJI

Warunki aplikacjiWarunki aplikacji
Wszystkie powierzchnie malowane powinny być suche, zawartość wilgoci w drewnie poniżej 20%, temperatura powietrza co
najmniej +5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.

Przygotowanie powierzchniPrzygotowanie powierzchni
Podłoże musi być oczyszczone i suche, bez śladów zabrudzenia tłuszczem, olejem, woskiem, rdzą, luźnymi elementami i innymi
nieczystościami. Elementy luźno związane z powierzchnią usunąć za pomocą stalowej szczotki. Powierzchnie zaatakowane przez
pleśń należy zmyć Tikkurila Homeenpoistotabletti zgodnie z instrukcją. Wszelkie pęknięcia, otwory po gwoździach i inne
uszkodzenia należy wyrównać odpowiednią do tego celu szpachlówką. Wszelkie powierzchnie uprzednio malowane farbami
połyskowymi lub szpachlowane należy dokładnie zeszlifować i wyrównać. Przed przystąpieniem do gruntowania i malowania
powierzchnie wymagają dokładnego przygotowania. Należy sprawdzić, czy okładziny drewniane, deskowania itp. są dobrze
przymocowane za pomocą nierdzewnych elementów łączących.

Uwaga: W miejscach żywicznych i na sękach występujących w drewnie jako skutek temperatury i wilgotności może dojść do
odbarwienia farby, szczególnie widocznego w przypadku jasnych odcieni. Wyjątkowej dokładności wymaga przygotowanie podłoży
z takich gatunków drewna, jak dąb, teak, cedr, jodła Douglasa, mahoń, idigbo itp., które zawierają taniny rozpuszczalne w
tłuszczach i w wodzie. Substancje te mogą wpłynąć negatywnie na proces schnięcia i utwardzania, osłabić przyczepność powłok
nawierzchniowych lub wywołać miejscowe odbarwienia.

GruntowanieGruntowanie
Należy zagruntować całą powierzchnię surowego drewna oraz miejsca odkryte na powierzchniach uprzednio malowanych za
pomocą odpowiedniego preparatu. Wszelkie powierzchnie metalowe oraz miejsca, które mogą ulec korozji, należy zabezpieczyć za
pomocą Tikkurila Rostex Super Akva, lub Tikkurila Rostex Super.

Uwaga: Należy zastosować gruntującą warstwę odpowiedniego preparatu gruntującego na wszystkich zewnętrznych
powierzchniach drewnianych, które nie były uprzednio poddane obróbce wstępnej lub nasycane próżniowo odpowiednim środkiem
konserwującym do drewna. Nakładać obficie w miejscach zakończenia elementów drewnianych.

MalowanieMalowanie
Przed użyciem dokładnie wymieszać farbę. Produkt nie wymaga rozcieńczenia, w razie potrzeby można rozcieńczyć wodą.
Nakładać dwie warstwy farby za pomocą pędzla lub metodą natrysku w przypadku nowych powierzchni, zaś jedną lub dwie
warstwy w przypadku renowacji, w zależności od różnicy koloru i stanu powierzchni przeznaczonej do malowania. W przypadku
malowania impregnowanego drewna w jasnych kolorach, zaleca się nałożenie dwóch lub trzech warstw. Należy zarezerwować
odpowiednią ilość zmieszanej farby w jednej puszce w celu uniknięcia różnic w kolorze na jednolitej powierzchni. Nakładać
szczególnie grubą warstwę farby na zakończeniach elementów drewnianych

Czyszczenie narzędziCzyszczenie narzędzi
Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu
usunięcia możliwie największej ilości farby.

Instrukcja utrzymaniaInstrukcja utrzymania
Pomalowane powierzchnie muszą być ostrożnie traktowane, ponieważ farba osiągnie ostateczną twardość i wytrzymałość w
normalnych warunkach po ok. 4 tygodniach od pomalowania. Wkrótce po pomalowaniu powierzchnia może być lekko czyszczona
miękką szczotką, wilgotną ściereczką lub mopem. Brudne powierzchnie mogą być czyszczone najwcześniej po 1 miesiącu od
pomalowania alkalicznym środkiem. Po umyciu powierzchnię spłukać i pozostawić do wyschnięcia.
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Renowacja powierzchniRenowacja powierzchni
Tikkurila Valtti Opaque może być przemalowany tym samym produktem. W przypadku malowania na ten sam kolor jedna warstwa
farby jest wystarczająca.
Należy sprawdzić stan drewna i funkcjonalność powierzchni przed nałożeniem powłoki wierzchniej. 

OCHRONA ŚRODOWISKA ORAZ USUWANIE ODPADÓWOCHRONA ŚRODOWISKA ORAZ USUWANIE ODPADÓW
Nie wprowadzać do kanaliazacji, zbiorników wodnych lub gleby. Pozostałości produktu należyprzekazać firmom specjalistycznym
posiadającym stosowne zezwolenie nazbieranie tego typu odpadów. . Puste opakowania należy oddać do odzysku lub usunąć
zgodnie z lokalnymi przepisami.

Wskazówki BHP i PPOŻWskazówki BHP i PPOŻ
Zawiera:Zawiera:  2-oktyloizotiazol-3(2H)-on (OIT). Uwaga.Uwaga. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa bardzo toksycznie na
organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub
etykietę. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania mgły/rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze
wentylowanym pomieszczeniu. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne. Zawiera niewielkie ilości substancji
uczulających: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT), mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i
2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) oraz butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu (IPBC). Wyrób
zawiera produkt biobójczy do jego konserwacji podczas przechowywania. Zawiera: mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-
izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Wyrób zawiera
produkt biobójczy do jego konserwacji podczas przechowywania. Zawiera C(M)IT/MIT.
Zawiera produkt biobójczy chroniący powłokę. Zawiera IPBC, OIT.

GHS07 GHS09
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