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VALTTI AKVACOLOR 
 

DESCRIERE  Vopsea de finisare mat semi-transparent pentru suprafeţe exterioare din lemn. 
Disponibil într-o gamă largă de culori atractive. Valtti Akvacolor penetrează şi 
sporeşte frumuseţea naturală al lemnului prin întârzierea efectelor negative ale 
umezelii, razelor UV şi microorganismelor. 

   

EXEMPLE DE 
UTILIZARE 

 Placaje din lemn, şindrile, ferestre, faţade, garduri, şoproane, mobilier de grădină, 
căsuţe din lemn, etc. 

   

DATE TEHNICE  Conţinut de solide raportat la volum: aproximativ 22 %, depinzând de culoare. 
Densitate: 1,0 kg / litru, ISO 2811. 
Vopsea de bază: EC. 

   

DETALII DE APLICARE 
   

Pregătire  Suprafeţele trebuie să fie curate, uscate şi fără grăsimi, murdărie, ulei, ceară, fără 
materiale despicabile şi contaminări ale suprafeţei. Se recomandă utilizarea produselor 
Tikkurila pentru îndepărtarea mucegaiului şi pentru curăţire. Astupaţi crăpăturile, 
nodurile, găurile cuielor, etc., cu chit pentru lemn de calitate superioară. Asiguraţi-vă  ca 
suprafeţele lucioase băiţuite şi chituite anterior sunt şlefuite în mod corespunzător, în 
aşa fel, încât să asigure absorbţia de Valtti Akvacolor în suprafaţa lemnului. Folosiţi în 
timpul vopsirii placajelor din lemn, şindrilelor şi finisarea suprafeţelor din lemn, etc. 
catalizatoare ne-corozive. Valtti Akvacolor nu este recomandat a fi utilizat împreună cu 
uleiuri de sămânţe. Componenţii de glazură de calitate superioară care nu coagulează 
trebuie utilizate după consultarea instrucţiunilor de folosire ale producătorilor. O atenţie 
sporită se necesită în cazul aplicării vopselei pe tipuri de lemn, cum ar fi stejarul, tek-ul, 
cedrul, pinul Douglas, mahonul şi idigbo-ul, etc. care conţin tanin solubil în ulei şi apă, 
care poate afecta uscarea, întărirea şi adeziunea vopselei pe suprafeţe. 

   

Grunduire  Un strat de grund cu Valtti Base sau Valtti Akvabase trebuie aplicat tuturor 
suprafeţelor exterioare din lemn care nu au fost tratate anterior sau impregnate în 
vacuum cu material de conservare adecvat. Se aplică abundent la capete. 

   

Aplicare  Metode de aplicare: cu pensulă, sau prin pulverizare.  
Pentru pulverizare prin metoda Airless: utilizaţi duze de 0,009” – 0,013”. 
Important: Pensulele din poliester sau nailon sunt cele mai recomandate pentru 
aplicarea de Valtti Akvacolor. 

   

Condiţii de vopsire  Suprafaţa de vopsit trebuie să fie uscată, conţinutul de umezeală al lemnului trebuie să 
fie sub 20 %, temperatura aerului trebuie să fie cel puţin + 5 ºC / + 41 ºF şi umiditatea 
relativă al aerului să fie sub 80 %.  

   

Vopsire  Se amestecă bine înaintea şi în timpul utilizării. Se aplică două straturi de Valtti 
Akvacolor pe întreaga suprafaţă, lucrând în direcţia fibrelor lemnului. Se aplică abundent 
la capete de fibră. Protejaţi plantele de picăturile de Valtti Akvacolor şi Valtti Base. 

   

Gradul de acoperire  Lemn moale: 8 – 12 m
2
 / litru per strat. Scânduri: 4 – 8 m

2
 / litru per strat. Gradul de 

acoperire real depinde de o mulţime de factori, cum ar fi textura, porozitatea şi 
conţinutul de umezeală al substratului. 

   

Timpurile de uscare  La temperatura de 23 ºC şi umiditatea relativă al aerului de 50%: uscat la atingere după 
2 – 3  ore, revopsibil după 24 ore. La temperaturi mai joase şi umiditate mai mare 
timpurile de uscare vor fi mai lungi. 

   

Curăţirea 
echipamentului 

 Echipamentul se curăţă cu apă imediat după utilizare. 
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Informaţiile de mai sus , se bazează pe teste de laborator şi experienţe practice , s-au dovedit a fi valabile la data înscrisă pe fişa tehnică a 
produsului. Verificaţi valabilitatea acestor date ori de câte ori este nevoie. Calitatea produsului este asigurată de tehnologia de fabricaţie conformă 
cu cerinţele standardelor ISO 9001şi ISO 14001.Producătorul nu-şi asumă răspunderea pentru nici un fel de daune cauzate de nerespectarea 
instrucţiunilor de utilizare a produsului sau utilizarea acestuia în mod inadecvat. 

 
VALTTI AKVACOLOR   
 
 

 
 
 

MEDIUL 
ÎNCONJURĂTOR 

 Produsul nu trebuie golite în canalizare, în căile de apă, sau în sol. Orice produs 
rămas neutilizat şi vopseaua uscată rămasă trebuie tratat ca fiind deşeu periculos. 
Ambalajele uscate goale trebuie duse la un centru de colectare al metalelor pentru 
reciclare sau la depozite publice de deşeuri. 

   

SIGURANŢĂ  
ŞI SĂNĂTATE 
 

 Iritant, Xi. 
Conţine: Amestec de 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-unu şi 2-metil-2H-izotiazol-3-unu 
(3:1), 2-octil-2H-izotiazol-3-unu şi 3-iodo-2-propil butil-carbamat (0,1 %). 
POATE CAUZA INJURII ÎN CAZUL CONTACTULUI CU PIELEA. 
A se evita contactul cu pielea. Utilizaţi mănuşi de protecţie adecvate. A nu se inhala 
vaporii / pulberii.  A se utiliza numai în spaţii bine aerisite. În cazul înghiţirii a se contacta 
imediat cel mai apropiat punct medical, şi a se arăta cutia sau eticheta produsului. A nu 
se lăsa la îndemâna copiilor.  
 
Este disponibil fişa de siguranţă al produsului la cerere. 

   

Depozitare şi transport  A se proteja de îngheţ. 
 
ADR/RID -. 
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