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TIKKURILA

VALTTI PLUS COMPLETE

APIBŪDINIMAS

Greitai džiūstanti itin patvari šilko matiškumo lauko medienos dažyvė. Dėl naujoviškos
technologijos „Triple Resin System“ ši dažyvė užtikrina ypatingą medinių paviršių atsparumą bei
apsaugą nuo įvairių klimato veiksnių (drėgmės, saulės, temperatūros pokyčių). Du UV spindulių
filtrai suteikia didesnę apsaugą nuo UV spindulių poveikio. Dėl tiksotropinių savybių dažyvę
lengva dengti, nes ji mažiau varva. Yra iš anksto paruoštų spalvų, išryškinančių natūralų
medienos grožį bei raštą.

PASKIRTIS

Skirta obliuotai ir pjautinei lauke esančiai kietajai ir minkštajai medienai, pramoniniu būdu
impregnuotai, termiškai apdorotai ir egzotinei medienai. Tinka fasadams, rąstams, lauko
baldams, pavėsinėms, langų rėmams, durims, tvoroms, baliustradoms ir smulkioms medinėms
sodo konstrukcijoms.

SAVYBĖS

YPAČ PATVARI APSAUGA – IKI 12 METŲ
• Šilko matiškumas ir didesnis atsparumas pelėsiui
• Technologija „Triple Resin System“ – trijų dervų derinys užtikrina ypatingą atsparumą klimato
poveikiui
- Saugo medieną nuo skilinėjimo ir sluoksniavimosi
- Neleidžia įsiskverbti vandeniui ir drėgmei
- Sudaro itin patvarią dangą, nes giliai įsigeria į medieną ir sutvirtina paviršių
- Užpildo bei užsandarina mikroskopinius trūkius ir taip pailgina medienos naudojimo trukmę
- Didesnis atsparumas įbrėžimams ir dilimui
PATVARIOS SPALVOS
• Dviguba apsauga nuo UV spindulių – sinergiškai veikiantys du UV spindulių filtrai užtikrina ypač
didelį atsparumą kenksmingam UV spindulių poveikiui
- Nekintanti ir vienoda spalva
- Padidinta apsauga nuo kreidėjimo ir skilinėjimo
GREITAI DŽIŪSTA
• Apsaugo medieną jau po valandos (netgi nuo lietaus).
• Nudažysite per 1 dieną – kitą sluoksnį galima dengti po 2 val.
EKONOMIŠKA
• 1 litru dažyvės nudažysite itin didelį plotą – iki 18 m²
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VALTTI PLUS COMPLETE
TECHNINIAI DUOMENYS
Bazė

EP BAZĖ

Spalva

Spalvynai
Medienos dažyvių spalvynas „Valtti“.
Spalvinama pagal spalvynus „Valtti“ ir „Deco Grey“. Iš anksto paruoštos spalvos:
juoda, tikmedžio, pilka, balkšva, ąžuolo, lazdyno riešuto, pušies, tamsiai ruda, italinės
pušies, vyšnios, raudonmedžio, šviesi ąžuolo.
Galutinė spalvapriklauso nuo medienos rūšies, sunaudoto dažyvės kiekio ir dengiamo
paviršiaus spalvos. Galima naudoti nespalvintą dažyvę, tačiau spalvinta dažyve
padengtas paviršius atsparesnis aplinkos poveikiui.

Blizgumas

Matinis. Šilko matiškumo.

Išeiga

Iki 18 m²/l dengiant 1 sluoksniu obliuotą paviršių, priklausomai nuo medienos rūšies,
drėgnio ir naudojamo dažyvės kiekio.

Pakuočių dydžiai

EP BAZĖ: 0.9 l, 2.7 l, 9 l
Gamyklos parengti atspalviai: 0.75 l, 2.5 l, 5 l

Įrankiai

Teptukas ar kempinė.

Džiūvimo trukmė

Galima liesti maždaug po 1 val., kitą sluoksnį galima dengti maždaug po 2 val.
Priklausomai nuo medienos rūšies ir esant mažai temperatūrai bei didelei drėgmei gali
džiūti ilgiau.

Tankis (kg/l)

1,026 kg/l.

Sausojo likučio tūrio dalis
(proc.)

27

Sausojo likučio masės
dalis (proc.)

28

LOJ

Subkategorija A/e. Leistinas LOJ kiekis (nuo 2010 m.) 130 g/l. LOJ kiekis gaminyje
mažiau kaip 130 g/l.

Sandėliavimas

Saugoti nuo šalčio. Gaminio negalima ilgai laikyti, jei pakuotė nesandari arba pradėta
naudoti.Atidarius pakuotę sunaudoti gaminį per vieną dažymo sezoną, nes ilgiau
laikant gali pakisti savybės.
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VALTTI PLUS COMPLETE
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos
Dengiamas paviršius turi būti sausas, medienos drėgnis turi neviršyti 20 proc. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5
°C ir ne didesnė kaip +25 °C,santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.

Paviršiaus paruošimas
Visą paviršių ir briaunas nušlifuokite šlifavimo popieriumi. Kruopščiai pašalinkite žievę, purvą, riebalus, tepalus, pelėsį, sakus,
grybelį, kenkėjus ir kitus teršalus, mažinančius dažyvės sukibimą su paviršiumi. Pašalinkite kalkių, cemento ir skiedinio likučius,
nes jiems likus paviršius bus dėmėtas ir gali sumažėti dangos patvarumas. Šakų likučius pašalinkite (užtaisykite skyles švaria
mediena) arba palikite (apdorokite specialiais chemikalais). Ertmes užtaisykite mediena, įbrėžimus ir trūkius užglaistykite medienos
glaistu, šiek tiek šviesesniu už dažyvę. Pelėsį ir nešvarumus pašalinkite plovikliu „Homeenpoisto“. Anksčiau dažytą, beicuotą ar
glaistytą paviršių pašlifuokite, kad dažyvė geriau įsigertų į medieną. Jei reikia, pašalinkite visą ankstesnę dangą. Apsaugokite šalia
esančius augalus, kad neaptaškytumėte. Jei dengiate seną paviršių, kietmedį ar egzotišką medieną, išbandykite dažyvę mažame
plotelyje.
Medienai labiau apsaugoti rekomenduojama naudoti aliejinį lauko medienos gruntą „Valtti Primer“:
- atšiauraus klimato ir didesnės drėgmės veikiamiems tapytiems elementams, medinei architektūrai ir niekuo nedengtai medienai;
- veiksmingai apsaugai nuo grybelio ir mėlynavimo užtikrinti;
- medienos sugeriamumui ir viršutinio sluoksnio dangos, pvz., dažyvės „Tikkurila Valtti Plus Complete“, sąnaudoms sumažinti.

Viršutinio sluoksnio dengimas
Prieš naudodami gerai išmaišykite, taip pat permaišykite dengdami. Paruoškite reikiamą kiekį vienos partijos dažyvės, kad viso
paviršiaus spalva būtų vienoda. Denkite 2 sluoksnius medienos pluošto kryptimi teptuku arba kempine taip, kad viso paviršiaus
spalva būtų vienoda. Ypač kruopščiai padenkite medienos galus. Galutinė spalva priklauso nuo medienos rūšies, dengimo būdo ir
sunaudoto dažyvės kiekio.

Įrankių valymas
Įrankius plauti vandeniu ir muilu Pašalinkite dažų likučius ir plaukite vandeniu bei muilu iš karto po naudojimo.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas
Tuščios pakuotės, taip pat pakuotės su skystomis atliekamis turi būti utilizuojamos pagal vietos įstatymus. Dėl platesnės
informacijos, prašome susisiekti su atitinkamomis institucijomis. Pastaba! Naudojant medžiagines šluostes, popierinius
rankšluosčius ir pan. valymo priemones kyla savaiminio užsidegimo pavojus. Dėl įsigėrusių medžiagų jos gali užsiliepsnoti po kelių
valandų, todėl iki utilizavimo jas reikia laikyti pamerktas vandenyje uždarame metaliniame inde.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Mūvėti apsaugines pirštines. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT), mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr.
247-500-7]; 2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)), 2-metil-2H-izotiazol-3-ono (MIT) ir 3-jodo-2propinilbutilkarbamato (IPBC). Gali sukelti alerginę reakciją. Sudėtyje yra biocidinio produkto, saugančio gaminiu dengtą paviršių.
Sudėtyje yra ir 3-jodo-2-propinilbutilkarbamato (IPBC). Sudėtyje yra biocidinio produkto, saugančio gaminį sandėliavimo metu.
Sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7] bei 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) mišinys
(C(M)IT/MIT (3:1)), 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono (BIT), 2-metil-2H-izotiazol-3-ono (MIT) ir 3-jodo-2-propinilbutilkarbamato (IPBC).
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