VALTTI COLOR
Omschrijving : Op oliebasis transparante matte houtbescherming voor gebruik
buiten. Dringt diep in hout door, beschermt hout tegen weersinvloeden. Vertraagd
vocht absorptie en schimmelvorming. Valtti Color is mat en laat structuur van het
hout zichtbaar. Vormt nagenoeg geen laag.
Toepassingen: Alle buitenhoutwerken zoals ramen, deuren, kozijnen,
gevelbeschietingen, muren, hekwerken e.d. Zowel geschaafd als gezaagd hout en
zowel geïmpregneerd als gemodificeerd hout.
Voorbereiding: Oppervlak moet schoon, droog, vrij van vuil, vet, olie en wax zijn.
Alle losse delen verwijderen en licht schuren. Nieuw, verweerd en onbehandeld hout
behandelen met Valtti Base. Was eerst met Finncleaner of Super Clean, bij schimmel
met Mould Removal, naar gelang gebruiksaanwijzing. Naspoelen met water, laten
drogen Glanzende oppervlakken eerst mat schuren, scherpe hoeken rond.
Bescherm andere oppervlakken/beplanting tijdens sprayen.
Gebruiksaanwijzing: Goed doorroeren voor en tijdens gebruik. Aanbrengen met
kwast, spray of dompelen. Breng bij voorkeur aan met kwast bij 1e gebruik.
Oppervlak moet droog zijn. Temperatuur > 5ºC. Vochtigheidsgraad lucht < 80%
Breng 1 a 2 lagen aan, behandel kopse kanten goed. 2 lagen geeft betere UV
bescherming. Werk 1 laag in 1 keer af om evt kleurverschil te voorkomen. Check
conditie oppervlak regelmatig, onderhoud is aanbevolen na 3-5 jaar.
Dekking :Geschaafd hout circa 8-12m2/ltr. Ruw gezaagd hout circa 4-8m2/ltr.
Dekking is mede afhankelijk van ondergrond, poreusheid, vochtigheidsgraad
Droogtijd: Stofdroog 4-8 uur, overschilderbaar na 24 uur.
Reiniging gereedschap: Terpentine.
Lege verpakkingen en afval moeten worden afgevoerd volgens wettelijke eisen.
Voor meer informatie, zie productblad en veiligheidsblad op onze website
www.finnpaints.nl en www..tikkurila.com.Vorstvrij bewaren. Sluit de verpakking
zorgvuldig voor verder gebruik.
Bevat: Naphtha, hydro-treated heavy, turpentine, tolylfluanid (0,67 w) Bevat
terpentine. Vlampunt +23ºC Kan overgevoeligheid veroorzaken. Vermijd huidcontact.
Draag geschikte handschoenen. Schadelijk voor in het water levende organismen. In
geval van inslikken, onmiddellijk arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
Inademing van damp en spuitnevel dient te worden voorkomen. Gebruik in goed
geventileerde ruimten. Buiten bereik van kinderen bewaren. Afval niet in gootsteen
werpen. Stof en restproducten kunnen ontvlambaar zijn. Alvorens afvoer,
onderdompelen met water. Schadelijk voor mens en milieu. VAK/ADR 3 III

