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07.04.2017

Valtti Color Extra - Semi-transparante houten afwerking

BESCHRIJVING Halftransparante filmvormende glanzende houtafwerking.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN Houten afwerking voor gebruik op buitenhout. Verkrijgbaar in vele
aantrekkelijke kleuren. Valtti Color Extra verbetert de natuurlijke
schoonheid van hout en biedt een goede waterafstotendheid, flexibiliteit,
duurzaamheid en bescherming tegen de gevolgen van vocht en UV-licht.
Gebruik Valtti Extra niet voor andere doeleinden dan die vermeld in de
gebruiksaanwijzing.

AANBEVOLEN
TOEPASSING

Weerbesturing, deuren, ramen, facias, omheiningen, enz. Gezaagde en
geschaafde houten oppervlakken, geïmpregneerd evenals thermisch
behandelde houten oppervlakken buiten volgens de instructies

TECHNISCHE DATA

 

EC

Tikkurila Valtti kleurenkaart. Alle tinten kunnen met elkaar worden gemengd of licht worden
verlicht met Valtti Color Extra helder. 

Glans

Glad hout: 8-12 m 2 / liter per laag. Gezaagd hout: 4-8 m 2 / liter per laag. De werkelijke 

verbruik zal afhangen van vele factoren, waaronder textuur, porositeit en
vochtgehalte van het substraat.

1 L, 3 L, 10 L en 20 L na aankleuren.

Armaatvrije terpentine.

Basisverven 

Kleurenbereik

Glansgraad

Coverage

Verpakking 

verdunner

Toepassingsmethode  
 

Kwast of spuit.
Voor airless-spray: gebruik een spuittip van  (0,9 - 0,13). Verdunnen: 
Aromaatvrije  Terpentine.

Droogtijd bij 23 ° C en 50%
relatieve luchtvochtigheid

Overschilderbaar na 24 uur

Volume vaste stof ong. 50%, afhankelijk van de kleur. 

Dichtheid 0,9 kg / l (ISO 2811)

opslagruimte Onbeïnvloed door koude opslag of transport. Sluit een geopend blik voorzichtig. Gebruik de
inhoud tijdens hetzelfde schilderseizoen als de productkenmerken in gedeeltelijk gebruikt blik
kunnen veranderen. 

Productcode 560_0070

TOEPASSINGSDETAILS

Applicatie voorwaarden Alle te verven oppervlakken moeten droog zijn, het vochtgehalte van het hout moet lager zijn
dan 20%, de luchttemperatuur ten minste +5 ° C en de relatieve luchtvochtigheid lager dan
80%.

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

 

 

 

Reiniging van
gereedschappen

schimmelvorming met een schimmel verwijderaar volgens de instructies. Een grondlaag  van 
Valtti Primer moet zo vroeg mogelijk in de bouw worden aangebracht. Bescherm  planten tegen 
spatten van Valtti Primer.

Eerder met een transparant product behandelde houten oppervlakken:
verwijder alle loszittende en grijze schilferingslagen met een schraper en / of staalborstel. 
Reinig het oppervlak en was indien nodig met schimmel-verwijderaar. Als er een heldere, 
mogelijk glanzende film op het oppervlak achterblijft, verwijder deze dan of schuur hem 
grondig schoon. Bescherm planten tegen spatten van Valtti Color Extra.
Gebruik voor het afkitten van de ruit en geschikte niet-fixerende  beglazingskit van goede 
kwaliteit, die een beschermende huid vormd, in  overeenstemming met de instructies van de 
fabrikant. Er moet bijzondere aandacht worden  besteed aan de voorbereiding van hout zoals 
eiken, teak, red cedar, douglas, mahonie en idigbo,  enz., die olie en in water oplosbare tannine 
bevatten, die het drogen, harden of hechten van  Valtti Color Extra kan belemmeren.

Bewaar voldoende getinte Valtti Color Extra voor één uniform oppervlak gemengd in één 
container om mogelijke kleurverschillen te voorkomen. Goed roeren voor gebruik.
Breng Valtti Color Extra gelijkmatig en zonder onderbreking aan om overlapping te voorkomen. 
Gebruik het bij voorkeur een kwast in de eerste applicatie. Als u een spuit gebruikt, moet het 
oppervlak worden afgewerkt met een kwast. Breng royaal aan op kops hout. Bescherm de 
andere  oppervlakken tegen opspattend water. Breng 2 lagen aan afhankelijk van de gewenste 
kleurintensiteit. Gebruik altijd een getint product op onbehandelde nieuwe houten
oppervlakken.

Houd rekening met de staat van het oppervlak en voer zo nodig een onderhoudsbehandeling
uit. De locatie, ligging en verwering hebben invloed op het onderhoudsinterval.

Reinig direct na gebruik met Tikkurila Tool Cleaner of aromaatvrije terpentine.

Onderhoud instructies

 

Onderhoudsbehandeling

EU VOC 2004/42 / EC-
grenswaarde

Behandel het oppervlak met zorg, ultieme duurzaamheid en hardheid is bereikt in ca. 4 weken 
onder normale omstandigheden. Als u wilt reinigen, gebruikt u een zachte borstel, een dweil of 
een vochtige reinigingsdoek.

Na 1 maand na het schilderen kan een vervuild oppervlak worden gereinigd met B-clean 
verfreiniger (1 deel B-clean op 100 delen water). Reinig vlekken en vuile oppervlakken met een 
sterkere mix van B-clean en water (1: 50). Goed afspoelen en laten
drogen.

(cat A / e) 400 g / l (2010)

GEZONDHEID EN
VEILIGHEID
ETIKETTERING 

 volgens Verordening (EG)
Nr. 1272/2008

Bevat: Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische vormen, <2% aromaten. 
Gevaar. Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof wordt ingeslikt en de 
luchtwegen binnendringt. Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het 
water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat 
en ethylmethylketoxime. Kan een allergische reactie veroorzaken. Draag beschermende 
handschoenen. Buiten het bereik van kinderen houden. Als medisch advies nodig is, houd dan 
de verpakking of het etiket bij de hand. Vermijd inademing van damp. Gebruik alleen 
buitenshuis of in een goed geventileerde ruimte. Blijf van vonken en open vuur vandaan. - Niet 
roken. Voorkom lozing in het milieu. INDIEN INGESLIKT: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of 
een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Een veiligheidsinformatieblad is op aanvraag 
verkrijgbaar.

 GHS02  

 GHS08  

 GHS07 

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. Notitie! Risico van zelfontbranding van gebruikte
poetslappen, papieren doekjes enz. Verontreinigde materialen kunnen enkele uren later brand
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veroorzaken en moeten in water worden opgeraapt en in een gesloten metalen houder worden
gedaan voordat ze worden weggegooid.

VERVOER ADR / RID 3 III

sre050612 / ssa110308 / kmm070612 / lko191106 / 560-s

The above information is not intended to be exhaustive or complete. The information is based on laboratory tests and practical 
experience, and it is given to the best of our knowledge. The quality of the product is ensured by our operational system, based 
on the requirements of ISO 9001 and ISO 14001. As manufacturer we cannot control the conditions under which the product is 
being used or the many factors that have an effect on the use and application of the product. We disclaim liability for any 
damages caused by using the product against our instructions or for inappropriate purposes. We reserve the right to change the
given information unilaterally without notice.
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