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Vinha (Valtti Opaque - Dekkende houtafwerking
BESCHRIJVING

Halfmatte geurarme speciale alkydversterkte acrylaatverf voor gebruik op
houten en stenen oppervlakken.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN Biedt goede weersbestendigheid, flexibiliteit en een uiterst duurzame
onderhoudsarme afwerking. Vinha/Valtti Opaque is vochtregulerend en
zal nietbarsten, afbladderen scheuren of blazen.
AANBEVOLEN
TOEPASSING

Gevelbekledingen, waterborden, boeidelen, kozijnen enz. Vinha/Valtti
Opaque kanworden gebruikt voor nieuwe oppervlakken en oppervlakken die
eerder zijn gecoat met buitenverven voor hout of semi-transparante
houtafwerkingen. Geschikt voor gladde en gezaagde houten oppervlakken en
voor geïmpregneerd hout. Ook voor industrieel geprimerde
houtoppervlakken. Niet geschikt voor vloeren (ivm slijtage).
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Basisverven

VVA en VC

Kleuren

Vinha / Valtti Dekkende kleurenkaart, Ral, NCS, Sikkens, en veel meer.
Opmerking: De kleurtint zal zich niet volledig ontwikkelen totdat de verf volledig droog is.

Glansgraad

Semi-matt

Verbruik

Glad hout: 8-10 m 2 / l per laag. Gezaagd hout: 4-6 m 2 / l per laag. Natte-laagdikte ongeveer
100-250 μm per laag, droge film ongeveer 40-100 μm per laag. De werkelijke
verspreidingssnelheden zullen afhangen van vele factoren, waaronder textuur, porositeit en
vochtgehalte van het substraat.

Verpakking

1 L, 3 L, 10 L en 20 L op kleur gemaakt.

verdunner

Water

Toepassingsmethode

Kwast of spuit. Kwasten met synthetische vezels zijn het meest geschikt voor de toepassing
van Vinha/Valtti Opaque.
Voor airless-spray: gebruik een spuittip van 0,015 "- 0,021".
Indien nodig tot 10% verdunnen met water.

Droogtijd bij 23 ° C en 50%
relatieve luchtvochtigheid

Normaal in één uur aanrakingsdroog en na 2 uur overschilderbaar. Lage temperaturen en een
hoge luchtvochtigheid maken de droogtijden langer.

Volume vaste stof

Ong. 30-37%, afhankelijk van de kleur

Dichtheid

1,1 - 1,2 kg / l, ISO 2811

opslag

Bescherm tegen vorst.

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

Oppervlakken moeten schoon, droog en vrij zijn van vet, vuil, olie, was, roest, al het losse
materiaal en oppervlaktebesmetting. Verwijder al het losse materiaal van het eerder geverfde
oppervlak met een staalborstel. Was beschimmelde oppervlakken met een schimmel
verwijderingsmiddel volgens de bijbehorende instructies.
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Behandel roestende metalen onderdelen zoals spijkerkoppen met Rostex Super Metal Primer.
Zorg ervoor dat bestaande glanzende, glanzendgeverfde en gevulde oppervlakken grondig
worden neergeklapt. Zorg ervoor dat alleoppervlakken grondig worden voorbereid voordat u
gaat primen en verven. Zorg ervoor dat dehoutbekleding, de buitenbekleding en de houten
beglazingskralen, enz. Voldoende zijnbevestigd met niet-corrosieve bevestigingen.
Opmerking: Verkleuringen van verf die vooral opvallen in lichte kleuren kunnen voorkomen
boven knopen en harsachtige gebieden in het hout als gevolg van temperatuur- en
vochtigheidsschommelingen. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan de
voorbereiding van hout zoals eiken, teak, ceder, douglas, mahonie en idigbo, enz., Die olie en
in water oplosbare tannines bevatten, die het drogen, harden of hechten van
oppervlaktecoatings kunnen belemmeren en verkleuring van het afgewerkte oppervlak.
Maak in de vroegst mogelijke constructiefase nieuw blank hout in het algemeen en spot eerst
alle kale plekken op eerder geschilderd hout met Valtti Primer of Valtti Akvabase Priming Oil.
Opmerking: Een grondlaag van Valtti Primer of Valtti Akvabase moet worden aangebracht op
alle buitenhout dat niet is voorbehandeld of vacuüm geïmpregneerd met een goedgekeurd
conserveermiddel. Breng royaal aan op de eindnerf.
Grondering

Roer de verf grondig voor gebruik. Meestal wordt Valtti Opaque onverdund gebruikt, indien
nodig dun met water. Breng twee lagen aan met borstel of spray op nieuwe oppervlakken en
een of twee lagen in onderhoudsschilderen, afhankelijk van het kleurverschil van het substraat
en de toestand van de te behandelen oppervlakken. Bij het behandelen van geïmpregneerd
hout met lichte kleuren twee of drie lagen aanbrengen. Bewaar voldoende verf gemengd in een
container voor een uniform oppervlak om mogelijke kleurverschillen te voorkomen. Breng
royaal aan op de eindnerf.

Reiniging van
gereedschappen

Reinig direct na gebruik met water.

Onderhoud instructies

Na het schilderen moeten de oppervlakken voorzichtig worden behandeld, omdat de lak na 4
weken onder normale omstandigheden zijn uiteindelijke hardheid en duurzaamheid zal
bereiken. Al snel na de behandeling kunnen de oppervlakken licht worden gereinigd met een
zachte borstel of een vochtige reinigingsdoek.
Op zijn minst een maand na het schilderen kunnen vervuilde oppervlakken worden gereinigd
met B-Clean verfreiniger (1 deel B-Clean, 100 delen water). Reinig vlekken en zeer vuile
oppervlakken met een sterkere oplossing van B-Clean (1: 50). Spoel de oppervlakken na het
wassen af en laat ze drogen.

Onderhoudsbehandeling

Vinha kan worden overgespoten met Vinha. Eén laag is voldoende, als dezelfdekleur wordt
gebruikt.
Reinig als boven, controleer de toestand van het hout en de functionaliteit van de
houtstructuur voordat u de nieuwe afwerkingslaag aanbrengt.
(cat A / e) 130 g / l (2010)

g

GEZONDHEID EN
VEILIGHEID
ETIKETTERING
volgens Verordening (EG)
Nr. 1272/2008

Bevat: 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Waarschuwing. Kan een allergische huidreactie
veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het
bereik van kinderen houden. Als medisch advies nodig is, houd dan de verpakking of het etiketbij
de hand. Vermijd inademing van nevel / spray. Draag beschermende handschoenen.Gebruik
alleen buitenshuis of in een goed geventileerde ruimte. Voorkom lozing in het milieu.BIJ CONTACT
MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Bevat kleine hoeveelhedensensibiliserende
stoffen: 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat, 1,2-benzisothiazol-3 (2H) -on enreactiemassa van:
5-chloor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EC Nee. 247-500-7] en 2-methyl-2Hisothiazol-3-on [EC-nr.
220-239-6] (3: 1). Een veiligheidsinformatieblad is op aanvraagverkrijgbaar.
Alleverf.nl

GHS07

GHS09
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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

ADR / RID 9 III
sre200916 / akk120614 / lko191106 / 300-s

De bovenstaande informatie is niet bedoeld als compleet 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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