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TECHNICKÝ LIST 

TTIIKKKKUURRIILLAA  TTEEHHOO  IIKKKKUUNNAAMMAAAALLII    WWIINNDDOOWW  PPAAIINNTT      
ALKYDOVÁ OLEJOVÁ BARVA PRO DŘEVĚNÉ POVRCHY V EXTERIÉRU / POLOLESKLÁ 

 
POPIS VÝROBKU  
Olejová alkydová barva. 
 
VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ 

• Na vnější natírání nových a dříve natřených povrchů dřeva. 

• Okenní rámy, dveře a konstrukce. 

  

  

TTEECCHHNNIICCKKÉÉ  PPAARRAAMMEETTRRYY    

  
BÁZY BAREV   A a C. 

KONEČNÝ EFEKT   Pololesklý 

BAREVNÉ ODSTÍNY Vzorník:  
Wooden facades, Wooden facades 2018. 
Může být tónovaný v exteriérových odstínech Tikkurila. 

OBJEMOVÁ SUŠINA  65 % 

HUSTOTA  1,2 kg/l závisí na odstínu, ISO 2811 

TEORETICKÁ VYDATNOST  8-10 m2/l.  

BALENÍ  báze A: 0,9 l, 2,7 l, 9 l 
báze C: 0,9 l, 2,7 l 

METODY APLIKACE   Štětcem. 

DOBA SCHNUTÍ (23 °C a 50 % 
relativní vlhkost vzduchu) 

Natíraný povrch je suchý po cca. 24 hodinách. 
Sušení bude pomaleji s hrubými vrstvami barvy, při nižších teplotách nebo při vysoké 
relativní vlhkosti. 

EU VOC 2004/42/EC [limitní 
hodnota Kat. A/d 300 g/l (2010)]  

Množství VOC je max. 300 g/l 
 

ŘEDIDLO Lakkabensiini (White Spirit) 1050. 

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ Nářadí očistěte s Lakkabensiini 1050 nebo s Tikkurila Pensselipesu (čistič na nářadí). 

PŘEPRAVA A 
SKLADOVATELNOST 

Skladování na chladném místě nebo přeprava nemají vliv na materiál. Špatně uzavřené 
nádoby neodolávají dlouhodobému skladování. 
ADR/RID: UN1263/3/III 

  
NÁVOD K POUŽITÍ:  
 
PODMÍNKY APLIKACE: Natíraný povrch musí být suchý, teplota vzduchu a povrchu musí být nejméně +5 °C, a relativní vlhkost 
vzduchu nižší než 80 % během natírání i schnutí.   
 
PŘÍPRAVA PODKLADU:  
Nenatírané povrchy: 
Neošetřený dřevěný povrch očistěte od nečistot, plísní nebo uvolňujícího se materiálu. Povrch základujte Valtti Pohjuste nebo Valtti Plus 
Base. Chraňte kovové části náchylné k rezivění, jako jsou hlavy hřebíků, antikorozním nátěrem Rostex Super. Odstraňte pryskyř ici z 
uzlů. 
Předtím natřené povrchy: 
Odstraňte odlupující se, popraskanou barvu a tmel z předtím natřených povrchů. Pokud je to nutné, omyjte předtím natřené povrchy 
Maalipesu nebo Homeenpoisto. Přebruste lesklé povrchy, aby byly zmatněné a přebruste ostré hrany. Odstraňte prach z obrušování. 
Ošetřete holé dřevěné povrchy Valtti Pohjuste nebo Valtti Plus Base. Utěsněte skleněnou tabuli do rámu a případné praskliny 
zaplombujte pomocí pružného elastického tmelu. (Ujistěte se, že tmel se bude dát překrýt). 
 
APLIKACE:  
Před použitím barvu důkladně promíchejte. Natřete povrch s Teho Ikkunamaali Window Paint nebo Öljypohja Jehu zředěnými do 5 % s 
Lakkabensiini (White Spirit) 1050. Broušením zdrsněte rámy předtím natřené s polyuretanem nebo katalytickou barvou a natřete s Teho 
Ikkunamaali Window Paint zředěnou do 5 % s Lakkabensiini (White Spirit) 1050. Aplikujte štětcem. Konečný nátěr proveďte s 
neředěným Teho Ikkunamaali Window Paint, ne dříve než 24 hodin po natírání, nejlépe až po několika dnech od natírání. Naneste barvu 
1 až 2 mm přes skleněnou tabuli. Dřevo má uzly, z nichž může vycházet pryskyřice a jiné extrakční látky přes natíraný povrch kvůli 
změnám teploty a vlhkosti. 
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POKYNY NA ÚDRŽBU 
S natíraným povrchem zacházejte opatrně, protože výrobek dosahuje svou konečnou tvrdost a trvanlivost přibližně za čtyři týdny za 
normálních okolností a podmínek. Pokud je třeba povrch ihned po zpracování vyčistit, použijte měkký kartáček, vlhký hadřík nebo mop. 
Po jednom měsíci od natírání se může znečištěný povrch očistit Huoltopesu (smíchejte 1 část Huoltopesu s 10 díly vody). 
Vyčistěte skvrny a velmi znečištěné povrchy silnějším roztokem Huoltopesu a vody (1: 1). Po umytí opláchněte vodou a nechte vysušit. 
 
UDRŽBOVÉ OŠETŘENÍ 
Údržba: Teho Ikkunamaali může být ošetřen nátěrem Teho Ikkunamaali nebo Unica Akva Maali. 
 
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:  
Výrobek je klasifikován jako nebezpečný. Nádoby jsou vybaveny bezpečnostními etiketami, které si musí být důsledně dodržovány. 
Bližší informace o nebezpečných vlivech a ochraně proti nim jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na 
požádání klienta. 
  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:  
Prázdné obaly by měly být recyklovány nebo zlikvidovány v souladu s místními předpisy. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními 
předpisy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

VVýýrroobbccee::    
Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace 
VANTAA, www.tikkurila.com 
 

DDiissttrriibbuuttoorr::    
Dejmark Czech s r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 416, info.cz@dejmark.com,www.dejmark.cz 
 
 

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho 
nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce 
nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celá řada faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká 
odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny 
výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.  
 
V případě, že máte v úmyslu použít výrobek pro jakýkoli jiný účel, než je doporučené v tomto dokumentu bez předchozího získání našeho písemného 
potvrzení o vhodnosti pro zamýšlené použití, takové použití probíhá na vlastní nebezpečí. 
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