
VALTTI COLOR 
transparentní vrchní nátěr dřeva 

 
 
 

 

POPIS 
 

Určen pro konečný nátěr dřeva. Je absorbován do dřeva, aniž by 
po prvé aplikaci zanechal souvislý film. Nátěr chrání před 
nepříznivými vlivy počasí, zabraňuje pronikání plísní, UV 
záření a zabraňuje mikrobiologickému růstu. 
 

PŘÍKLADY POUŽITÍ Vnější nátěry stěn, stropních obkladů, okenních rámů, dveří, 
plotů a přístavních mol. Možno použít pro neupravené i dříve 
upravené povrchy dřeva. Nedoporučujeme pro vnitřní nátěry 
skleníků. Je vhodný pro nátěry kulatiny, trámů, řezaných i 
hoblovaných povrchů impregnovaného dřeva. Nepoužívejte k 
jiným účelům než je uvedeno v návodu. 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

 

Vydatnost Řezivo                      4 - 8 m2/l. 
Hoblované povrchy   8 - 12 m2/l. 
 

Obsah sušiny 
(objemové %) 
 

cca 17 % hmotnostně, podle odstínu. 

Specifická hmotnost 
 

cca 0,9 kg / litr 
 

Ředidlo 
 

Lakový benzin 1050. 

Metoda nanášení 
 

Štětcem, stříkáním nebo máčením. 
 

Doba zasychání  
(23°°°°C, RH 50%) 

Zaschlý proti doteku za 4 - 8 hodin, přetíratelný za 24 hodin. 
 

Vzhled Je plně absorbován do dřeva a po zaschnutí nevytváří souvislý 
film. 
 

Odstíny 
 

Dle vzorkovnice Valtti Exterier/ Interier Colour Card. Všechny 
barevné odstíny lze mezi sebou míchat nebo zesvětlit použitím 
transparentního VALTTI COLOR. 
 

Skladování a doprava 
 

Nedoporučuje se skladovat nebo transportovat v chladu. Špatně 
uzavřené a malé obaly není možno dlouho skladovat. 
 

Balení 
 

0,9 litru, 2,7 litru, 9 litrů a 18 litrů. 



 
VALTTI COLOR 
transparentní vrchní nátěr dřeva 
 
  
NÁVOD K POUŽITÍ 
 

 

Příprava povrchu 
 

Předem neupravené dřevěné povrchy: 
Odstraňte špínu a prach a zbylé odřezky pomocí ocelového 
kartáčem. Povrch napusťte 1x protiplísňovým nátěrem VALTTI 
MOULD REMOVAL podle návodu použití.  Základní povrchy 
ošetřete co nejdříve napouštěcím nátěrem  VALTTI - POHJA. 
Dříve upravené povrchy: 
Odstraňte zbytky původního nátěru ocelovým kartáčem. Povrch 
ošetřete proti plísni - viz výše. Lesklý film na povrchu dřeva 
musí být odstraněn nebo alespoň obroušen.  
 

Podmínky nanášení Povrch ošetřovaného dřeva musí být čistý a podíl vlhkosti na 
povrchu dřeva nesmí přesahovat 20%. Minimální teplota při 
nanášení 5°C a relativní vlhkost nižší než 80%. 
 

Nanášení 
 

Připravte si dostatečné množství nátěrové hmoty, abyste 
zabránili možnému rozdílu odstínu, důkladně promíchejte před i 
během natírání. Roztírejte důkladně, abyste se vyvarovali 
přesycení. První vrstvu je doporučeno nanášet štětcem. Nátěr 
opakujte 1x až 2 x podle toho jakou barevnou sílu vyžadujete. 
Aplikujete-li hmotu stříkáním, proveďte konečnou úpravu 
štětcem. Lepší ochranu proti UV paprskům docílíte použitím 
tónovaných VALTTI COLOR než bezbarvých. Opravy a údržby 
nátěrů jsou doporučovány v závislosti na klimatických 
podmínkách v intervalu 3 až 5 let. 
 

Čištění nástrojů 
 

S 6006 nebo lakový benzin 1050. 
 

BEZPEČNOSTNÍ  
OPATŘENÍ 

Hořlavina, bod vzplanutí + 23°°°°C. Obsahuje lakový benzin. 
Nebezpečí ohrožení zdraví při inhalaci, požití nebo styku s 
pokožkou. 
Před výpary  rozpouštědla se chraňte účinným větráním nebo 
vhodným respirátorem. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. 
Chraňte před dětmi. 
 
Bezpečnostní list výrobku dodáváme na vyžádání. 

 


