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Valtti Plus Kesto Wood Stain

BESCHRIJVING Extreem duurzame buitenhoutbeits op basis van gemodificeerd acrylaat
bindmiddel en met goede UV-bescherming. Vormt een semi-mat,
waterafstotend houtbeschermingsoppervlak. Beschermt het hout tegen
verwering en vertraagt   de schadelijke effecten van vocht en zonlicht.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN Voor gelamineerde houtblokken, gezaagde en geschaafde
houtoppervlakken, geïmpregneerde houten oppervlakken en thermisch
behandelde houten oppervlakken buiten volgens de gebruiksaanwijzing.

 
AANBEVOLEN
TOEPASSING

Houtbekleding, gelamineerde boomstamoppervlakken en hekken, evenals
kozijnen en deuren aan de buitenzijde. Onbehandelde houtconstructies of
houtstructuren die eerder zijn behandeld met een doorschijnende
houtafwerking.

TECHNISCHE DATA

 

 

 

 

EP en OPP (Super Color)

Gebruik het product getint volgens de Tikkurila Super Color of Valtti kleurenkaart. De 
uiteindelijke kleur is zichtbaar zodra het oppervlak droog is. De beste weerbestendigheid en
intense kleuren kunnen worden bereikt door Super Color-kleuren te gebruiken.

Semi-matt

Gezaagd oppervlak 4-8 m 2 / l.

Geschaafd en houtoppervlak 8-12 m 2 / l.

1 L, 3 L, 10 L op kleur.

Water

Kwast.  

Het oppervlak is na 2-4 uur aanraak droog en overschilderbaar na 24 uur.

Ong. 33% afhankelijk van de kleur

Ong. 1,0 kg / l, ISO 2811.

Basisverven

Kleurenbereik

Glansgraad

Coverage

Verpakking

verdunner

Toepassingsmethode 

Droogtijd bij 23 ° C en 50%
relatieve luchtvochtigheid 

Volume vaste stof

Dichtheid

opslagruimte Bescherm tegen vorst! Sluit de bus voorzichtig voor de volgende keer dat deze wordt gebruikt.
Een geopend kan een blik niet voor een lange tijd worden opgeslagen. Gebruik de inhoud van
het geopende blik tijdens hetzelfde schilderseizoen, omdat de productkenmerken in half lege
blikjes kunnen verschillen.

TOEPASSINGSDETAILS

Applicatie voorwaarden Het te behandelen oppervlak moet droog zijn en het vochtgehalte van het hout is lager dan
20%. De temperatuur van de lucht, het oppervlak en de houtafwerking moet ten minste + 5 °
C zijn en de relatieve luchtvochtigheid onder de 80% tijdens het verven en drogen. De
werkende eigenschappen zijn op hun best bij een rustig, bewolkt, droog weer met een
temperatuur van +10 - + 20 ° C.

Voorbereiding Onbehandeld oppervlak: 
reinig het oppervlak van vuil, stof en los materiaal met staal of schuurborstel. Was
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schilderen

 

  

Reiniging van
gereedschappen

beschimmelde oppervlakken met Tikkurila Homeenpoisto Mold Removal volgens de instructies. 
Primaire oppervlakken in een zo vroeg mogelijk stadium van de constructie met Valtti Pohjuste 
of Valtti Plus Base. Bescherm planten tegen spatten van primer.

Oppervlaktebehandeling eerder met doorschijnende houtafwerking:
verwijder los materiaal en hout wordt grijs met een schraper en / of staalborstel. Reinig het 
oppervlak en was indien nodig met Homeenpoisto-malverwijdering. Ontlucht de kale houten 
oppervlakken met Valtti Pohjuste of Valtti Plus Base. Als er een heldere, mogelijk glanzende 
film op het houtoppervlak achterblijft, maakt u het oppervlak ruw door het te schuren.

Bewaar voldoende getinte Valtti Plus Kesto voor één uniform oppervlak, gemengd in een blik, 
om mogelijke kleurverschillen te voorkomen. Goed roeren voor gebruik en van tijd tot tijd 
tijdens gebruik.
Breng Valtti Plus Kesto gelijkmatig en continu aan op de lengte van een stam of een paar 
planken om overlappen te voorkomen. Het product droogt snel. Breng het product voldoende 
aan om een heldere laag te vormen. Breng royaal aan op kops hout.
Breng twee lagen aan op nieuwe oppervlakken met primer en onderhoud 1-2 lagen verf op 
basis van de toestand van het oude oppervlak en eerdere behandeling. Oppervlakken die 
eerder zijn behandeld met een dun product dat in het hout is opgenomen, hebben normaal 
twee lagen nodig. Controleer de staat van het behandelde oppervlak en voer zo nodig een 
onderhoudsbehandeling uit, zodra het product van het oppervlak begint af te slijten. Het 
onderhoudsinterval wordt beïnvloed door de locatie en richting van het object en door 
weersomstandigheden.

Reinig gereedschap met zeep (of vergelijkbaar reinigingsmiddel) en spoel af met water. 
Tikkurila Pensselipesu (Tool Cleaner) wordt aanbevolen voor het verwijderen van gedroogd 
product.

Onderhoud instructies
 

 

EU VOC 2004/42 / EC-
grenswaarde

Ga voorzichtig om met het geverfde oppervlak tot het product zijn definitieve hardheid en 
duurzaamheid heeft bereikt, in normale omstandigheden in ongeveer vier weken.
Als u kort na de behandeling moet reinigen, gebruikt u een zachte borstel, een dweil of een 
vochtige reinigingsdoek. Vroeg na een maand na het schilderen kan een vervuild oppervlak 
worden gereinigd met B-clean verfreiniger (1 deel van B-clean op 100 delen water). Reinig 
vlekken en vuile oppervlakken met een sterkere oplossing van B-clean en  water (1: 50). 
Goed afspoelen en laten drogen.

(Cat A / e) 130 g / l (2010)
Valtti Plus Kesto bevat VOC max. 130 g / l.  

GEZONDHEID EN
VEILIGHEID
ETIKETTERING 

 volgens Verordening (EG)
Nr. 1272/2008

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat 1,2-
benzisothiazol-3 (2H) -on, reactiemassa van: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC-nr.
247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6] (3: 1), 2-octyl-2H-isothiazol-3-
on en 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat. Kan een allergische reactie veroorzaken. Draag
beschermende handschoenen. Voorkom lozing in het milieu. Een veiligheidsinformatieblad is op
aanvraag verkrijgbaar.

MILIEU- EN
AFVALVERWIJDERING

Vermijd morsen in riool, watersystemen en grond. Recycle lege, droge blikken of gooi ze weg
in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Vernietig vloeibaar afval volgens de
lokale voorschriften voor gevaarlijk afval.

VERVOER VAK / ADR -

ser010916 / akk201015 / / hsa29092015

De bovenstaande informatie is niet bedoeld als volledig of volledig. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en 
praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele 
systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de 
omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing 
van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze 
instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen
zonder kennisgeving.
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