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VALTTI COLOR 
Material de finisare pentru lemn transparent 
 
 

DESCRIERE  Material de finisare pentru lemn transparent cu structură slabă care este absorbit de 
lemn şi nu formează un film solid după prima aplicare. Valtti Color protejează lemnul 
împotriva condiţiilor meteorologice nefavorabile, întârzie efectele dăunătoare ale 
umezelii şi ale razelor UV, şi îngreunează infectarea microbiologică. 
 
Valtti Color este utilizabil pentru cherestea, pentru suprafeţe tăiate şi rândeluite, 
pentru diferite tipuri de plăci din lemn, mobilier de grădină, la fel şi în cazul lemnelor 
impregnate şi tratate termic destinate pentru uz exterior. A nu se utiliza Vlatti Color în 
alte scopuri decât cele specificate în această prezentare de produs. 

   

EXEMPLE DE 
UTILIZARE 

 Mobilier de grădină, pereţi exterioare, uşi,  garduri, scândurile pontoanelor, etc. Destinat 
atât suprafeţelor netratate din lemn  cât şi suprafeţelor din lemn tratate anterior cu 
substanţe conservante. Vlatti Color nu este utilizabil pentru tratarea interioară ale 
serelor. 

   

DATE TEHNICE  Conţinut de solide raportat la volum: aproximativ 17 %, depinde de nuanţă. 
Densitate: aproximativ 0,9 kg / litru, ISO 2811. 
Diluant: Spirt Alb 1050. 
Vopsea de bază: EC. 

   

Gama de culori  Paleta de culori pentru materialele de finisare semitransparente pentru lemn. Toate 
nuanţele pot fi amestecate reciproc, sau pot căpăta luciu mai ridicat prin adăugarea 
de Vlatti Color incolor. 
 
Vlatti Color este absorbit de lemn şi nu formează un strat solid. 

   

DETALII DE APLICARE 
   

Pregătire  Suprafeţe din lemn netratat: 
Se îndepărtează praful, murdăria şi materialele despicabile de pe suprafeţele netratate 
cu ajutorul periei sau periei din oţel. Se spală suprafeţele afectate de mucegai cu soluţie 
de îndepărtare al mucegaiului Vlatti Mould Removal (Homeenpoisto) sau cu Tikkurila 
Tehopesu (Soluţie puternică de curăţire – Power Cleaner) în conformitate cu 
instrucţiunile de folosire. Suprafeţele trebuie grunduite cu ulei de grunduire Vlatti Base 
cât de repede posibil. A se proteja plantele de picăturile de Vlatti Color şi Vlatti Base. 
 
Suprafeţe din lemn tratate anterior cu substanţe conservante: 
Se îndepărtează materialele despicabile cu ajutorul rândelei sau periei din oţel. Se 
curăţă suprafeţeleţi se spală cu soluţie de îndepărtare al mucegaiului Vlatti Mould 
Removal (Homeenpoisto) sau cu Tikkurila Tehopesu (Soluţie puternică de curăţire – 
Power Cleaner) dacă este neceesar. Straturile lucioase ce rămân pe suprafaţa lemnului 
trebuie îndepărtate sau cel puţin şlefuite. A se proteja plantele de picăturile de Vlatti 
Color. 

   

Aplicare  Metode de aplicare: cu pensulă, prin pulverizare sau prin imersie. 
Diluare: Se diluează cu Spirt Alb 1050, dacă este necesar. 

   
Condiţii de vopsire  Toate suprafeţele de vopsit trebuie să fie uscate, umiditatea lemnului trebuie să fie sub 

20%. În cursul vopsirii şi uscării temperatura aerului, suprafeţei lemnului şi temperatura 
materialului de finisare trebuie să fie cel puţin + 5 ºC / + 41 ºF şi umiditatea relativă al 
aerului să fie sub 80 %.  
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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 COLOR 
 

 
 
 

Vopsire  Se pregăteşte o cantitate suficientă de Valtti Color diluat aplicării unui strat uniform şi a 
se amesteca în recipient pentru a evita posibilele diferenţe de culori. A se agita bine 
Vlatti Color înaintea şi în timpul vopsirii. 
 
Se aplică Valtti Color uniform cu ajutorul pensulei dealungul întregii lungimi ai 
scândurilor şi plăcilor pentru a evita suprapunerile de vopsea. În cazul primei aplicări 
este recomandat utilizarea pensulei. În cazul pulverizării este recomandat ca la finalul 
aplicării suprafaţa să se finiseze tot cu pensula. A se trata secţiunile transversale cu 
grijă. A se trata scândurile de două ori şi suprafeţele rindeluite sau netede o dată sau de 
două ori cu un strat subţire. 
 
Protecţie mai bună împotriva razelor UV se pot obţine prin aplicarea de două straturi de 
Valtti Color diluat. A se urmării starea suprafeţelor finisate şi a se aplica straturi de 
vopsea de menţinere dacă este necesar, de regulă în intervale de 3 – 5 ani, depinzând 
de condiţiile meteorologice. 

   

Gradul de acoperire  Cherestea: 4 – 8 m
2
 / litru. 

Buşteni şi suprafeţele lemnoase rindeluite: 8 – 12 m
2
 / litru. 

   

Timpurile de uscare  La temperatura de 23 ºC şi umiditatea relativă al aerului de 50%: uscat la atingere după 
4 – 8 ore. Revopsibil după 24 ore.  

   

Curăţirea echipamentului  Echipamentul se curăţă cu Spirt Alb 1050 şi Tikkurila Pensselipesu (Soluţie de 
curăţat echipamente). 

   

Depozitare  Nu este sensibil la depozitarea la frig sau în cursul transportului. Canistrele mici sau 
canistrele cu etanşare incorectă nu asigură o depozitare pe termen lung. 

   

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR  Produsul nu trebuie turnat în canalele de scurgere, în căile de apă sau pe sol. 
Cantitatea neutilizată şi resturile de vopsea uscată trebuie considerat şi tratat ca 
deşeu periculos. Ambalajele goale şi uscate trebuie trimise la puncte de colectare de 
metal pentru reciclare sau la puncte de colectare ale deşeurilor. 
 
Important! În timpul curăţării hainelor care conţine produsul sau praful rezultat în 
urma şlefuirii poate apărea efectul de autoaprindere, motiv pentru care acestea 
trebuie ţinute în apă înaintea depozitării, sau uscate în spaţii exterioare sau 
incinerate imediat. 

   

SIGURANŢĂ  
ŞI SĂNĂTATE 
în conformitate cu directiva 
99/45/EC al CE 

 Nociv, Xn. 
 
Conţine: Petrol, terebentină grea hidro-tratată, fluanid de tolil (0,67 w-%) 
INFLAMABIL. NOCIV: POATE CAUZA LEZIUNEA PLĂMÂNILOR DACĂ ESTE 
INHALAT. POATE SENSIBILIZA PIELEA ÎN CAZUL CONTACTULUI. NOCIV PENTRU 
ORGANISMELE ACVATICE, POATE CAUZA EFECTE NEGATIVE DE LUNGĂ 
DURATĂ ÎN MEDIUL ACVATIC. A nu se inhala vaporii. A se utiliza numai în spaţii bine 
aerisite. A se evita contactul cu pielea. A se utiliza mănuşi adecvate. A nu se turna în 
canalele de culegere. În cazul înghiţirii a nu se provoca vomitarea: 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. 

   

Clasificare de transport  ADR/RID 3 III. 
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