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Link do produktu: http://www.fabrykabarwy.pl/valtti-expert-dab-5l-p-468.html

Valtti Expert Dąb 5L
Cena

129,00 zł

Cena poprzednia

169,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Tikkurila

Opis produktu

Tikkurila Valtti Expert
matowy, półprzezroczysty impregnat z dodatkiem wosku

Matowy, półprzeźroczysty impregnat dekoracyjny z dodatkiem wosku przeznaczony
do dekoracyjno-ochronnegomalowania i zabezpieczania powierzchni drewnianych na zewnątrz pomieszczeń.
Wnika głęboko w strukturę drewna,
impregnuje i podkreśla jego piękno, jednocześnie hamuje szkodliwy wpływ promieniowania UV
i warunków atmosferycznych.

Dodatek wosku zabezpiecza drewno przed niekorzystnym działaniem wilgoci tworząc gładką i miłą w dotyku powierzchnię.
Dostępny w nowoczesnej i atrakcyjnej kolorystyce.
Zastosowanie:
Drewniane ściany domów, okna, drzwi, ogrodzenia, parkany, balustrady, meble ogrodowe, altany, płoty, itp.
Do zabezpieczania tarasów, schodów, podestów polecamy olej Tikkurila Valtti Wood Oil.
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- Ponad 150 lat doświadczenia w ochronie drewna
- Bardzo dobra odporność na warunki atmosferyczne i UV
- Zwiększone zabezpieczenie drewna dzięki zawartości wosku
- Trwałe i żywe kolory dzięki specjalistycznym pigmentom, które podkreślają naturalny rysunek drewna
- Wysoka odporność na niszczące działanie wody oraz wypłukiwanie wyrobu - bardzo dobra hydrofobość wykończenia
- Doskonała penetracja drewna

Paleta kolorów
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Przygotowanie powierzchni
Warunki nakładania:
Wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania muszą być suche, o zawartości
wilgoci w drewnie poniżej 20%. Aplikację należy przeprowadzać w temperaturze powyżej
+5°C i poniżej +25°C , przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Ostateczna
barwa uzależniona będzie od gatunku drewna i ilości nałożonych warstw.

Przygotowanie podłoża:
Podłoże powinno być czyste, odtłuszczone, suche, stabilne, nośne, pozbawione
jakichkolwiek innych obniżających przyczepność substancji, zwłaszcza kurzu, brudu,
wosku oraz tłuszczów. Stare powłoki malarskie i inne warstwy o słabej przyczepności
należy dokładnie usunąć. Elewacje zanieczyszczone i zagrożone porostem glonów i
grzybów zmyć wodą pod ciśnieniem, a następnie zabezpieczyć odpowiednim preparatem
glono- i grzybobójczym. Wszelkie nierówności i ubytki należy zaszpachlować i
przeszlifować.

Przygotowanie produktu:
Przed przystąpieniem do malowania należy zaokrąglić wszystkie ostre krawędzie (np.
papierem ściernym). Powierzchnię przeznaczoną do malowania starannie oczyścić z kory,
łyka, ziemi, oleju, smaru, pleśni, wosku, grzybów, szkodników lub innych zanieczyszczeń
ograniczających przyczepność nanoszonych powłok. Usunąć odpryski wapna, cementu lub
zaprawy murarskiej, pozostawione będą plamić drewno, mogą również wpływać na
trwałość nanoszonych powłok. Sęki usunąć (braki uzupełnić czystym drewnem) lub
pozostawić (zabezpieczyć specjalistycznymi środkami chemicznymi). Wady, ubytki należy
uzupełnić wstawkami z drewna, uszkodzenia, szczeliny uzupełnić masą szpachlową do
drewna, o odcieniu nieco jaśniejszym niż wymagany kolor. Do czyszczenia powierzchni
oraz usuwania pleśni zaleca się użycie odpowiednich preparatów. Dokładnie zmatowić
istniejące połyskliwe powłoki i podłoża wcześniej bejcowane, w celu zapewnienia
odpowiedniej absorpcji impregnatu Tikkurila Valtti Expert przez podłoże. W razie
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konieczności usunąć całkowicie istniejącą powłokę. .

Malowanie:
Przed użyciem oraz w trakcie malowania wyrób należy dokładnie wymieszać. Nakładać 2
warstwy pędzlem wzdłuż włókien, tamponem lub metodą zanurzeniową. Nałożyć grubszą
warstwę impregnatu na zakończenia drewnianych elementów. Ostateczna barwa
uzależniona będzie od gatunku drewna i ilości nałożonych warstw.

Wydajność
Wydajność: Do 20 m2/l przy jednokrotnej aplikacji dla gładkich podłoży drewnianych,
w zależności od rodzaju i wilgotności drewna)
Kolor: Antracyt, Cedr, Dąb, Kalwados, Mahoń, Orzech, Palisander, Szary,
Producent: Tikkurila
Stopień Połysku: mat
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