Tikkurila
Valtti Expert
Impregnat do drewna na zewnątrz
wzbogacony woskiem
Skuteczna ochrona i dekoracja drewna na zewnątrz

Tikkurila – ponad 150 lat doświadczenia
w ochronie drewna
W Finlandii, tam gdzie narodziła się ponad
150 lat temu marka Tikkurila, potrafimy
docenić dar natury, jakim dla człowieka
jest drewno. Szlachetne, ponadczasowe, piękne w swych odcieniach
i przyjemne w dotyku, nadaje
otoczeniu ciepła i przytulnego charakteru, ale jednocześnie wymaga szczególnej
troski. Trudne warunki atmosferyczne w skandynawskim
klimacie pozwoliły nam stworzyć
produkty zachowujące wszystkie

estetyczne walory drewna, ale przede wszystkim chroniące przed promieniowaniem UV,
wilgocią i innymi szkodliwymi czynnikami
osłabiającymi jego strukturę. Specjaliści w laboratoriach Tikkurila
nieustannie ulepszają tradycyjne receptury i podnoszą
jakość oferowanych
produktów, tym samym
zapewniając optymalną ochronę
oraz dekorację drewna, którego
trwałym pięknem możemy cieszyć się
przez długie lata.

Zagrożenia dla drewna
WILGOĆ
Wilgoć sprawia, że drewno pęcznieje, a po wyschnięciu znacznie kurczy się, co może
doprowadzić do pęknięć, które niszczą walory estetyczne oraz osłabiają strukturę
drewna. Brak odpowiedniego zabezpieczenia sprzyja rozwojowi mikroorganizmów
i grzybów, inicjując proces gnilny.

GRZYB I SINIZNA
W warunkach wysokiej wilgotności rozwijają się bakterie. Szara pleśń sprawia, że
drewno przybiera niebieskawy odcień, który może przenikać do jego wnętrza.
Na powierzchni drewna pojawiają się ciemne plamy pleśni. Grzyb gnilny z kolei niszczy
drewno i sprawia, że po jakimś czasie nie nadaje się ono do użytku i wymaga wymiany.

OWADY
Szkodniki w znaczny sposób naruszają strukturę drewna, wpływając tym samym na
utratę jego wartości technicznej. Poprzez drążenie tuneli i kanalików uszkadzają
i osłabiają drewno, obniżając jego parametry wytrzymałościowe.

PROMIENIOWANIE UV
Promieniowanie niszczy warstwę wierzchnią drewna, które w rezultacie staje się szare
i wyschnięte. Chropowata powierzchnia szybciej ulega zabrudzeniu oraz jest bardziej
podatna na wpływ wody.

TEMPERATURA
Wysoka temperatura, działająca na zewnętrzną powłokę drewna, powoduje jej
wysuszenie, a w konsekwencji pękanie i kurczenie się.

Skuteczna ochrona drewna
ZABEZPIECZENIE SUROWEGO DREWNA
Drewno jako materiał organiczny powinno zostać skutecznie zabezpieczone, aby zachować
swoje właściwości na długi czas. Zalecane jest zastosowanie wysokiej jakości impregnatu
gruntującego, który odpowiednio zabezpieczy powierzchnię przed grzybami czy czynnikami
atmosferycznymi.

KONSERWACJA DREWNA
Istotny wpływ na zachowanie ochrony powłoki elementów drewnianych mają okresowe
konserwacje przeprowadzane wiosną i jesienią, pod kątem występowania uszkodzeń
mechanicznych powłoki czy biokorozji. W przypadku zauważenia wad należy reagować natychmiast,
wykonując odpowiednie prace renowacyjne przy użyciu najwyższej jakości produktów.

Tikkurila Valtti Expert
Impregnat dekoracyjny do drewna wzbogacony woskiem, w 10 gotowych kolorach. Przeznaczony do
zabezpieczania powierzchni drewnianych na zewnątrz pomieszczeń, typu: meble ogrodowe, ogrodzenia,
balustrady, płoty, altany itp.
Bardzo dobra odporność na warunki
atmosferyczne i UV
Zwiększone zabezpieczenie drewna
dzięki zawartości wosku
Trwałe i żywe kolory dzięki specjalistycznym
pigmentom, które podkreślają naturalny
rysunek drewna
Wydajność do 20 m 2
Wysoka odporność na niszczące działanie
wody oraz wypłukiwanie wyrobu
Doskonała penetracja drewna

ZASTOSOWANIE:

Drewniane ściany domów, okna, drzwi, ogrodzenia, parkany,
balustrady, meble ogrodowe, altany, płoty itp.
FARBA PODKŁADOWA:

Impregnat gruntujący Tikkurila Valtti Super Guard
WYDAJNOŚĆ:

Do 20 m2/l przy jednokrotnej aplikacji dla gładkich podłoży drewnianych
LICZBA WARSTW: 2
POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA: 0,75 l; 2,5 l; 5 l
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Jeśli szukasz innej kolorystyki, zapoznaj się z ofertą produktów do
barwienia z linii Tikkurila Valtti.
Kolory na zdjęciach są zbliżone do rzeczywistych na tyle, na ile
pozwala technika drukarska. Ostatecznie kolory należy sprawdzić na
wzornikach w punktach sprzedaży.

PALISANDER

Szukasz innych kolorów
lub produktów do ochrony drewna?
Znajdziesz je w ofercie produktów do barwienia Tikkurila Valtti.

Tikkurila Valtti
Super Guard

Tikkurila Valtti
Color New

Gotowy do użycia,
rozpuszczalnikowy
impregnat gruntujący

Impregnat dekoracyjny
do drewna

Zabezpiecza przed insektami
Skutecznie penetruje drewno
Chroni przed wilgocią
i niekorzystnym wpływem
czynników atmosferycznych

Zwiększa skuteczność
ochrony przed wilgocią
i promieniami UV
Tworzy powłokę
odporną na biokorozję
Podkreśla naturalne piękno
i strukturę drewna

Tikkurila Valtti
Guard

Tikkurila Valtti
Color Aqua

Wodorozcieńczalny,
gotowy do użycia
impregnat gruntujący

Wodorozcieńczalny
impregnat dekoracyjny
do drewna

Zabezpiecza przed
grzybami i sinizną
Redukuje chłonność drewna
Żywica na bazie oleju lnianego
zwiększa odporność drewna
na działanie opadów i wody

Doskonale zabezpiecza
drewno przed niszczącym
działaniem czynników
atmosferycznych
Skutecznie penetruje
strukturę podłoża
Zapewnia trwały kolor
i wykończenie podkreślające
naturalny rysunek drewna

Odpowiednia impregnacja zabezpiecza drewno i wzmacnia działanie produktów nawierzchniowych

Skuteczna impregnacja i dekoracja

Tikkurila Valtti
Complete
Lakierobejca impregnująco-dekoracyjna do drewna

Tikkurila Valtti
Opaque
Farba akrylowa wzmacniana
związkami alkidowymi

Triple Resin System
Najwyższa odporność
na warunki atmosferyczne,
dzięki wyjątkowo wytrzymałej
powłoce na bazie 3 żywic

Zabezpiecza przed
niekorzystnym wpływem
warunków atmosferycznych
i promieni UV

Double Absorb UV System
Ochrona powłoki oraz drewna
przed destrukcyjnym
promieniowaniem UV

Charakteryzuje się niską
emisją zapachu

Tikkurila Valtti
Wood Oil
Tradycyjny olej do drewna

Zabezpiecza drewno
przed wilgocią
Chroni drewno
przed zabrudzeniami
Może być stosowany do wcześniej
olejowanych powierzchni drewnianych
na zewnątrz, również do
twardego drewna

Reguluje poziom wilgotności

Tikkurila Valtti
Color Extra
Lakierobejca do drewna

Zapewnia dobrą elastyczność,
odporność i zabezpieczenie
przed niszczącym wpływem
wilgoci
Zabezpiecza przed działaniem
promieni UV
Podkreśla naturalne piękno
drewna, tworzy połyskową
powłokę

Sprawdź paletę dostępnych kolorów z mieszalnika według karty Tikkurila Semi-Transparent Wood Finish

TIKKURILA POLSKA S.A.
ul. Ignacego Mościckiego 23, 39-200 Dębica
Infolinia: 801 88 99 65, +48 22 310 95 55
www.tikkurila.pl

