
APRAKSTSAPRAKSTS Matēts, puscaurspīdīgs dekoratīvs koksnes aizsargpārklājums, kam pievienots vasks, kas
nodrošina koka virsmu aizsardzību un dekoratīvu pārklājumu ārdarbos. Dziļi iesūcas koksnē,
piesūcina to, izceļ tās skaistumu un aizkavē nelabvēlīgo UV staru un atmosfēras iedarbību.
Vasks aizsargā koksni no nelabvēlīgās mitruma iedarbības, radot vienmērīgu un pieskārienam
patīkamu virsmu. Pieejams modernos un skaistos toņos.

IETEICAMAISIETEICAMAIS
PIELIETOJUMSPIELIETOJUMS

Koka sienas, logi, durvis, žogi, margas, dārza mēbeles, terases u.c. virsmas ārdarbos. Virsmas,
kuras pakļautas paaugstinātai ekspluatācijai, piemēram, terases dēļi un kāpnes, ir ieteicams
apstrādāt ar Valtti Puuöljy.

PRODUKTA ĪPAŠĪBASPRODUKTA ĪPAŠĪBAS Vairāk nekā 150 gadu pieredze koksnes aizsardzībā
Ļoti laba noturība pret atmosfēras un UV staru iedarbību.
Palielināta koksnes aizsardzība pateicoties pievienotajam vaskam.
Noturīgas un dzīvīgas krāsas pateicoties speciāliem pigmentiem, kas izceļ koka dabisko rakstu.
Augsta noturība pret nelabvēlīgo ūdens iedarbību un skalošanu – ļoti labas hidrofobās virsmas
īpašība.
Ļoti labi iesūcas kokā.
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ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai
izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.
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TEHNISKIE DATITEHNISKIE DATI

ToņiToņi Produkts pieejams 10 gatavos toņos. Gala tonis atkarīgs no koka tipa, virsmas
krāsas, virsmas sagatavošanas un uzklāšanas metodes.

SpīdumsSpīdums Matēts. Matēts.

PatēriņšPatēriņš Līdz pat 20 m²/l (uzklājot uz gludas koka virsmas vienā kārtā, atkarībā no koka tipa
un mitruma). Krāsojot jaunu, iepriekš nekrāsotu koka virsmu, ir ieteicams uzklāt
apm. 150-180 g/m² Tikkurila Valtti Expert krāsas, renovējot koka detaļas, uzklāt
apm. 90-120 g/m².

IepakojumiIepakojumi 0.75 l, 2.5 l, 5 l

Žūšanas laiks (23°C, gaisaŽūšanas laiks (23°C, gaisa
relatīvais mitrums 50%)relatīvais mitrums 50%)

Gaisa temperatūra 23°C±2°C, gaisa relatīvais mitrums 50%±5%: Var pieskarties pēc
1 h; uzklāt nākamo kārtu var pēc 12 h.

Blīvums (kg/l)Blīvums (kg/l) 0,86.

Sausais atlikums pēcSausais atlikums pēc
tilpuma (%)tilpuma (%)

18

GOSGOS ES (GOS) robežvērtības (apakšgrupa A/f) 700 g/l. Tikkurila Valtti Expert GOS saturs
ir zem 700 g/l.

UzglabāšanaUzglabāšana Produkts jāuzglabā un jāpārvadā slēgtā konteinerā, kas sargā produktu no
atmosfēras iedarbības. Uzglabāšanas un pārvadāšanas temperatūrai jābūt no +5°C
līdz +25°C. Produkts klasificēts kā bīstams saskaņā ar transportēšanas klasifikāciju
(ADR/RID). ADR/RID 3 klase, iepakošanas grupa III, UN 1263.

Higiēnas sertif ikātsHigiēnas sertif ikāts JĀ
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UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBAUZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumiUzklāšanas nosacījumi
Visām krāsošanai paredzētajām virsmām jābūt sausām un koka mitrumam zem 20%. Krāsošanas laikā gaisa temperatūrai jābūt
vismaz +5°C un relatīvajam gaisa mitrumam zem 80%.

Virsmas sagatavošanaVirsmas sagatavošana
Pirms uzklāšanas visas virsmas un asi stūri jānoslīpē, piemēram, ar smilšpapīru. Krāsojamo virsmu attīrīt no mizas, netīrumiem,
taukvielām, eļļas, pelējuma, vaska, sēnītēm, kaitēkļiem vai citiem piesārņojumiem, kas samazina virsmas adhēziju. Noņemt kaļķa,
cementa vai javas slāni, kas paliekot uz virsmas var radīt pleķus un ietekmēt virsmas noturību. Izņemt zarus (iedobumus aizpildīt
ar tīru koksni) vai atstāt tos, bet apstrādāt ar speciāliem ķīmiskiem aizsarglīdzekļiem. Defektus aizpildīt ar koku; bojājumus un
plaisas aizpildīt ar kokam paredzētu špakteļtepi, kas ir nedaudz gaišāka nekā paredzētā krāsa. Pelējuma noņemšanai un virsmas
tīrīšanai izmantot piemērotu līdzekli. Lai palielinātu koka absorbciju, visas iepriekš krāsotās, apstrādātās un špaktelētās virsmas
noslīpēt un izlīdzināt. Ja nepieciešams, noņemt virskārtu pilnībā. Krāsojot vecas virsmas, ieteicams veikt testa krāsojumu.
Aizsargāt augus no Tikkurila Valtti Expert krāsas šļakatām krāsošanas laikā.

PārklāšanaPārklāšana
Rūpīgi samaisīt krāsu gan pirms krāsošanas, gan krāsošanas laikā. Uzklāt Tikkurila Valtti Expert krāsu divās kārtās ar otu, sūkli
vai iegremdēšanas metodi, īpašu vērību pievēršot izstrādājuma galiem. Gala tonis ir atkarīgs no koka tipa un uzklāto kārtu skaita.

Darbarīku t īr īšanaDarbarīku t īr īšana
Pirms darbarīku mazgāšanas, notīrīt no tiem pēc iespējas vairāk krāsas. Pēc krāsošanas nekavējoties izmazgāt darbarīkus ar
Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli vai vaitspirtu.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšanaVides aizsardzība un atkritumu savākšana
Pašaizdegšanās risks! Tīrīšanas lupatas vai produktu saturoši slīpēšanas putekļi var pašaizdegties. Šāda veida atkritumi pirms
iznīcināšanas jāsavāc un jāuzglabā ūdenī, jāizžāvē ārā vai nekavējoties jāsadedzina.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMSVESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Satur:Satur:  terpentīns, eļļa, ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, <2% arom., kobalta bis(2-etilheksanoāts), 2-oktil-2H-
izotiazolons-3 (OIT), 4,5-dihlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-ons (DCOIT), etilmetilketoksīms. BĪSTAMI.BĪSTAMI.  Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. Kairina ādu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var
izraisīt miegainību vai reiboņus. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā
attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Nelietot vietās, kur ir sastopamas dzirksteles un
atklāta uguns. Nesmēķēt. Izvairīties ieelpot tvaikus. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā
vidē. Izmantot aizsargcimdus vai aizsargapģērbu un acu vai sejas aizsargu. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar
SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. SASKARĒ AR ĀDU: Mazgāt ar lielu daudzmu ziepēm un ūdeni. SASKARĒ AR ACĪM:
Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. NEIZRAISĪT vemšanu. Tas virsmas apstrādes līdzeklis satur biocīdu produktu sausās
plēves saglabāšanai. Satur: 2-oktil-2H-izotiazolons-3 (OIT) un 4,5-dihlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-ons (DCOIT).

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09
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