
VALTTI COLOR OPAQUE 
vysoce účinný dekorativní nátěr dřeva 
  
POPIS 
 

Krycí ochranný nátěr vnějších dřevěných povrchů, založených na bázi 
speciální akryl-alkydové pryskyřice. Vyžaduje nepatrnou údržbu a je 
velice pružný, vodoodpudivý, trvanlivý a  odolný povětrnosti. Obsahuje 
fungicidní činidla proti vzniku namodralých skvrn a růstu plísní. Je 
mikroporézní a řízením vnitřní vlhkosti tak zabraňuje vzniku prasklin, 
puchýřů a odlupování. Nanáší se snadno štětcem nebo stříkáním. 
Rychle zasychá a poskytuje vynikající ochranu novým, dříve 
konzervovaným, mořeným nebo natíraným dřevěným povrchům. 
Aplikuje se v jedné nebo dvou vrstvách. Je příznivý i ekonomicky. 
 

PŘÍKLADY POUŽITÍ Stěnové a stropní obklady, okna, dveře, průčelí, paluby člunů, 
podhledy, podřímsí, sruby, ploty, kolny a zahradní nábytek. 
VALTTI COLOR OPAQUE může být s úspěchem použit i na vnější 
zdivo (viz zvl. datový list: VALTTI COLOR OPAQUE, vysoce  účinný 
nátěr  zdiva). 
 

VLASTNOSTI 
Charakteristika 

Vodouředitelný krycí vrchní nátěr dřeva založený na akryl-alkydové 
pryskyřici. 

Vzhled Saténový. 
Vydatnost 
 

Hladké dřevo: 8 - 10 m2/ litr na 1 vrstvu 
Řezivo:  4 -  6 m2/  litr na 1 vrstvu 
Údaje jsou pouze orientační a skutečná spotřeba závisí na mnoha 
faktorech např. druhu dřeva, obsahu vlhkosti, absorpci apod. 
 

Trvanlivost 
 

Vynikající trvanlivost. Běžná údržba jednovrstvým nátěrem za 5 až 6 
let. 

Přilnavost 
 

Dobrá, k novému i dříve ošetřenému, mořenému nebo natíranému 
povrchu. 

Vodoodpudivost 
 

Vynikající odpudivost vodě během celé doby životnosti materiálu. 

Obsah sušiny (obj. %) cca 37%. 
SPECIFIKACE 
Příprava 

Odstraňte mastnotu, nečistoty a uvolněný materiál. Ošetřete plochy 
napadené plísní, houbou apod. pomocí přípravku VALTTI MOULD 
REMOVAL, ředěném  v poměru 1 díl přípravku na 4 díly vody. 
Omyjte vodou a nechte zaschnout. Šedé, omšelé dřevo opracujte  a 
obruste  na přirozenou strukturu. Měkké dřevo obruste lehce ve směru 
struktury jemným smirkem. Odstraňte prach. Budete-li vyžadovat 
mikroporéznost nátěru, odstraňte starý nátěry a laky úplně až na holé 
dřevo. 
 

Upozornění: 
 

VALTTI COLOR OPAQUE dobře přilne na tradiční i lesklé nátěry za 
podmínky, že byly dobře zabroušeny. Celkový systém však poté 
pozbývá mikroporézní vlastnosti. Možné zdroje rzi, hlavičky hřebíků a 
jiné kovy opatřete nátěrem ROSTEX nebo Everal metal Grund a 
ponechte je zaschnout. Suky můžete opatřit dvěma vrstvami 
OKSALAKKA . Praskliny a spáry vytmelte tmelem SPAKELI. 
Pozor: Suky a pryskyřičné plochy mohou způsobit změnu barevného 
odstínu. 



 

VALTTI COLOR OPAQUE 
vysoce účinný dekorativní nátěr dřeva 
  
NÁVOD K POUŽITÍ 
 

 

Metody nanášení 
 

Štětcem nebo stříkáním. Bezvzduchové stříkání - tryska 0,011“ 
(0,28mm). Pro nanášení je nejvhodnější štětec s polyesterovými nebo 
nylonovými vlákny. 
 

Ředění Běžně nevyžaduje ředění. V případě stříkání možno ředit až 10% vody. 
 

Nanášení 
 

Během aplikace by vnitřní vlhkost dřeva neměla dosahovat 20%. Barvu 
před použitím dobře rozmíchejte. Nanášejte rovnoměrně ve směru 
struktury. Na šedé, omšelé dřevo aplikujte  po obroušení jednu vrstvu 
nátěru. Dřeva obsahující vodou ředitelné přírodní barviva, např. 
mahagon, je třeba  před nátěrem ošetřit VALTTI - COLOR nebo 
VALTTI - WOOD PRIMER. Měkké vnější dřevěné povrchy je třeba 
nejprve impregnovat vhodným činidlem VALTTI BASE. Před 
nanášením ponechte činidlo alespoň tři dny působit. 
Nové povrchy z měkkého dřeva, řezivo: 
Jedna nebo dvě vrstvy VALTTI COLOR OPAQUE podle vlastnosti 
povrchu. 
Nová dřeva, měkká i tvrdá - hladká: 
Aplikujte dvě vrstvy VALTTI COLOR OPAQUE. 
Dřeva dříve ošetřená mikroporézním systémem, mořidlem: 
Na holé dřevo naneste jednu nebo dvě vrstvy barvy podle jemnosti 
odstínu. 
Dřeva opatřená tradičními nátěry nebo laky: 
Aplikujte dvě vrstvy po výše popsané přípravě. 
 

Upozornění: 
 

Neaplikujte při vlhkém nebo mrazivém počasí. Teplota vzduchu 
minimálně 5°C, relativní vlhkost nepřesáhne 80%. 
Chraňte před mrazem. 
 

Zasychání Nátěr zaschlý proti dotyku po 1 hodině, další nátěr po 2 hodinách. 
Nízká teplota a vysoká vlhkost prodlužují schnutí. 
 

Čištění nástrojů Štětce a nástroje čistit vodou okamžitě po použití. 
 

Údržba Běžná údržba po 5 až 6 letech jedním nátěrem. Předtím je nutno 
odstranit nečistoty, prach a mastnotu. 
 

Odstíny Dostupná v 120 světlých stálých odstínech (vzorkovnice VALTTI 
COLOR OPAQUE COLOUR CARD, BS, RAL, NCS, a 
MONICOLOR NOVA. 
 

Lazurování VALTTI COLOR OPAQUE je vhodná pro lazurování. 
 

Balení Minimální obsah před tónováním: 0,9 litru, 2,7 litru, 9 litrů a 18 litrů. 
 


