
APRAKSTSAPRAKSTS Ārdarbu eļļa koka virsmām. Novērš koksnes plaisāšanu. Laba mitruma aizsardzība, kas padara
koka virsmu izturīgu pret atmosfēras iedarbību. Tonējot pieejams plašs toņu klāsts. No Valtti Plus
Wood Oil eļļas 75% no organiskā oglekļa tiek aizstāts ar bioloģisko saturu (saskaņā ar ASTM
D6866-18), kas nozīmē, ka 18% no kopējā produkta satura ir bioloģisks.

IETEICAMAISIETEICAMAIS
PIELIETOJUMSPIELIETOJUMS

Dārza mēbeles, terases, kāpnes un piestātnes.

PRODUKTA ĪPAŠĪBASPRODUKTA ĪPAŠĪBAS Piemērota neapstrādātas un iepriekš ar eļļu apstrādātas koksnes aizsardzībai ārdarbos.
Piemērota piesūcinātai koksnei (apstrādāta ar spiedienu), cietkoksnei, termiski modificētai
koksnei un neapstrādātai koksnei.
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TIKKURILA

VALTTI PLUS WOOD OIL
ĀRDARBU EĻĻA KOKAM / TONĒJAMA

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti
garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var
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.

www.tikkurila.lv


TEHNISKIE DATITEHNISKIE DATI

Bāzes krāsasBāzes krāsas EC BĀZE

ToņiToņi Toņu kartes:Toņu kartes:
Valtti - toņu karte.
Tonējama Tikkurila caurspīdīgajos toņos

PatēriņšPatēriņš Uz vecām virsmām 5-7 m²/l. Uz jaunām un labā stāvoklī esošām virsmām 7-15 m²/l.

IepakojumiIepakojumi 0.9 l, 2.7 l, 9 l

ŠķīdinātājsŠķīdinātājs Ūdens. Nav ieteicams atšķaidīt.

Uzklāšanas metodeUzklāšanas metode Ota vai sūklis

Žūšanas laiksŽūšanas laiks Var pieskarties pēc dažām stundām. Žūšanas laiku ietekmē virsmas porainība un
izmantotais eļļas daudzums.

Blīvums (kg/l)Blīvums (kg/l) 1.0 kg/l, ISO 2811.

Izturība pret ūdeniIzturība pret ūdeni Ieteicams lietot tonētu produktu, jo tam ir labāka izturība pret atmosfēras iedarbību
nekā bezkrāsainam produktam. 
Remontkrāsošanu veic pēc vajadzības. Pastāvīgai atmosfēras iedarbībai pakļautas
virsmas ieteicams apstrādāt katru gadu.

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

18

UzglabāšanaUzglabāšana Sargāt no sala. Atvērtu produkta iepakojumu izmantot vienas krāsošanas sezonas
laikā, jo pustukšā tarā produkta īpašības var mainīties.
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UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBAUZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumiUzklāšanas nosacījumi
Apstrādājamai virsmai jābūt sausai un koksnes relatīvajam mitrumam zem 20%, jo mitra koksne neabsorbē eļļu un žūst lēnām. Tā
kā impregnēta koksne bieži ir mitra, ieteicams apstrādi veikt 6 mēnešus pēc žāvēšanas. Apstrādes un žūšanas laikā
apstrādājamās virsmas, eļļas un gaisa temperatūrai jābūt virs +5°C un gaisa relatīvajam mitruma zem 80%.

Virsmas sagatavošanaVirsmas sagatavošana
Neapstrādātas virsmas:
No koka virsmas notīrīt netīrumus, putekļus un atlupušo materiālu. Pelējušas virsmas nomazgāt ar Terassi- ja Kalustepesu
mazgāšanas līdzekli, ievērojot instrukciju.

Iepriekš ar eļļu apstrādātas virsmas:
Ar skrāpi un/vai drāšu birsti noņemt atlupušo materiālu. Virsmu notīrīt un nepieciešamības gadījumā nomazgāt ar Terassi- ja
Kalustepesu mazgāšanas līdzekli, ievērojot instrukciju. Ja uz virsmas ir palikusi caurspīdīga plēve, tā pirms apstrādes ir jānoņem.

UzklāšanaUzklāšana
Pirms lietošanas un laiku pa laikam lietošanas laikā Valtti Plus Wood Oil rūpīgi samaisīt. Ar otu vai sūkli uzklāj eļļu vienā kārtā tā, lai
eļļa vienmērīgi iesūktos koka virsmā. Noslaucīt lieko eļļu. Lai izvairītos no pārklāšanās, eļļu uzklāt vienmērīgi, ar nepārtrauktiem
triepieniem. Uzklāt vienu kārtu.

Apstrāde ar eļļu padara koka virsmu tumšāku.

Ja nepieciešams, veikt remontkrāsošana. Pastāvīgai atmosfēras iedarbībai pakļautas virsmas nepieciešamības gadījumā apstrādāt
katru gadu.

Darbarīku t īr īšanaDarbarīku t īr īšana
Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni un ziepēm. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku
mazgāšanas līdzekli.

Virsmas kopšanaVirsmas kopšana
Pēc uzklāšanas pirmo nedēļu ar virsmu apieties saudzīgi, lai tā pilnībā sacietētu un sasniegtu galīgo cietību. Ja nepieciešams,
virsmu var viegli tīrīt ar mīkstu suku vai birsti apm. 2 dienas pēc apstrādes.

Netīras virsmas var mazgāt ar Talon Huoltopesu šķīdumu (1 daļa Talon Huoltopesu uz 10 daļām ūdens). Ļoti netīru virsmu un pleķu
tīrīšanai izmantot spēcīgāku Talon Huoltopesu un ūdens šķīdumu (1:1). Pēc mazgāšanas virsmu noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšanaVides aizsardzība un atkritumu savākšana
Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par
bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām. Uzmanību!
Pašaizdegšanās risks lietotām tīrīšanas lupatām, papīra salvetēm u.c. Piesārņotie materiāli pēc dažāmstundām var pašaizdegties,
tādēļ pirms likvidēšanas jāsamērcē ūdenī unjāievieto slēgtā metāla konteinerā.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMSVESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus. Satur: 5-hlor-2-
metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)) un
3-jod-2-propinilbutilkarbamāts (IPBC). Var izraisīt alerģisku reakciju. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu
uzglabāšanas laikā. Satur: 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6]
(3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)).
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