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VALTTI PLUS WOOD OIL 
 (ULEI NUANȚABIL PENTRU LEMN LA EXTERIOR) 

 

 

• ulei pentru lemn la exterior 
• reduce riscul de crăpare 
• protecție eficientă față de umiditate 
• compoziție bio 18% 

  

DESCRIERE:  

Ulei pentru lemn la exterior. Previne crăparea lemnului. Asigură protecție față de umiditate, iar lemnul 
tratat devine rezistent la acțiunea factorilor atmosferici. Produsul este nuanțabil într-o gamă largă de 
culori. În formula acestui produs, carbonul organic este înlocuit în proporție de 75% cu componente 
bio (măsurate conform standardului ASTM D6866-18), deci componentele bio reprezintă 18% din 
compoziția totală a uleiului. 
  

DOMENIU DE UTILIZARE: 
Mobilier de grădină, terase, scări de lemn și docuri. Produs adecvat pentru protecția lemnului la 
exterior, netratat sau tratat cu ulei. Se poate aplica pe lemn impregnat sub presiune, esențe tari, lemn 
modificat termic sau lemn netratat. 
 

 
  

DATE TEHNICE: 
  
Bază: EC 
  
Gamă de culori: Paletare: 

Valtti – lazuri și baițuri 
Se poate nuanța în culorile translucide din paletarul Valtti pentru 
exterior. 

  
Putere de acoperire: Lemn învechit și uzat: 5-7 m2/l/strat 

Lemn nou sau substraturi de lemn în condiție bună: 7-15 m2/l/strat 
  
Ambalaje: 9 l; 2,7 l; 9 l 
  
Mod de aplicare: Pensulă sau burete 
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Timp de uscare: 
(la 23oC și umiditate 
relativă de 50%) 

Uscare la atingere: după câteva ore. Timpul de uscare depinde de 
factori precum porozitatea substratului și cantitatea de ulei 
aplicată. 

 
Conținut de solide (% 
volumetrice): 

18 

  
Densitate: 1,0 kg/l, ISO 2811 
  
Rezistență la factorii 
atmosferici: 

Se recomandă aplicarea produsului în varianta nuanțată, deoarece 
pigmenții conținuți oferă protecție superioară în comparație cu 
produsul în varianta incoloră. 
Tratamentul de întreținere se va realiza atunci când este nevoie. 
Suprafețele expuse la uzură climaterică permanentă pot necesita 
reînnoirea anuală a tratamentului. 

  
Depozitare și transport: A se feri de îngheț. Se recomandă ca odată cana deschisă, produsul 

să fie folosit în același sezon de vopsire. 
  

  
INSTRUCȚIUNI DE 
UTILIZARE: 

 

CONDIȚII DE UTILIZARE: Lemnul ce urmează a fi tratat va fi curat și uscat. Umiditatea lemnului 
va fi sub 20% (lemnul umed are capacitate redusă de absorbție a uleiului și timp de uscare mărit). 
Lemnul tratat sub presiune are tendința de a fi umed, motiv pentru care tratamentul cu ulei al acestuia 
se recomandă a se realiza la cca. 6 luni de la instalare. În timpul aplicării și al uscării, temperatura 
aerului, a suprafeței și a uleiului va fi peste +5oC, iar umiditatea relativă a aerului va fi sub 80%. 
  
PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI 
Lemn netratat: 
Lemnul se va curăța de orice urme de praf, fibre libere și impurități. Suprafețele contaminate cu 
mucegai se vor spăla cu Terassi- ja Kalustepesu (detergent pentru terase și mobilier de grădină). 
 
Lemn tratat cu ulei: 
Fibrele libere se vor îndepărta cu ajutorul unei raclete sau perii de sârmă. Suprafața se va curăța, iar 
dacă este nevoie, se va spăla cu Terassi- ja Kalustepesu (detergent pentru terase și mobilier de 
grădină). 
 
APLICARE 
Produsul se va omogeniza bine înainte de aplicare și periodic în timpul aplicării. Uleiul se va aplica cu 
o pensulă sau un burete în așa fel încât să fie absorbit în suprafața lemnului, în strat uniform, de-a 
lungul fibrelor. Se va aplica un singur strat. Uleiul rămas în exces se va șterge. 
 
Lemnul tratat cu ulei va avea o nuanță mai închisă decât cea originală. 
 
Tratamentul de întreținere se va realiza atunci când este nevoie. Suprafețele expuse la uzură 
climaterică permanentă pot necesita reînnoirea anuală a tratamentului.  
  
CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR: 
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Instrumentele utilizate se vor spăla imediat după utilizare cu apă. Înainte de spălare, instrumentele 
se vor șterge cât mai bine de produsul depozitat pe ele. Produsul deja întărit se va îndepărta prin 
spălare cu Tikkurila Pensselipesu. 
 
TRATAMENT DE ÎNTREȚINERE: 
Timpul de uscare și întărire completă a finisajului aplicat este de cca. 1 săptămână, timp în care 
suprafața se va mânui cu grijă. Dacă este nevoie de curățare în această perioadă, procesul se va 
realiza cu o perie fină, cel mai devreme la 2 zile de la aplicare.  
 
După trecerea perioadei de 1 săptămână, ariile cu impurități se vor curăța cu soluție apoasă a 
detergentului Huoltopesu (1 parte Hultopesu și 10 părți apă). Petele intense se vor spăla cu o soluție 
mai concentrată (1 parte Huoltopesu și 1 parte apă). După curățare, ariile spălate se vor clăti cu apă 
și se vor lăsa să se usuce. 
 
MĂSURI DE EVITARE A POLUĂRII MEDIULUI: 
A nu se arunca în canalizare, în sisteme de apă sau pe sol. Cutiile golite și uscate, precum și 
reziduurile lichide se vor transporta la puncte de colectare a deșeurilor periculoase. 
Atenție! Risc de încingere spontană a lavetelor și șervețelelor îmbibate cu Tikkurila Valtti Plus 
Complete, chiar și la câteva ore de la utilizare! Înainte de a fi aruncate, aceste materiale se vor 
neutraliza prin scufundare în apă, în recipiente metalice. 
 
MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII ȘI PSI: 
Nociv pentru viața acvatică cu efecte de lungă durată. Conține o masă de reacție de: 5-clor-2-metil-4-
izotiazolin-3-onă [nr. 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT / 
MIT (3: 1)) și 3-iodo-2-propinilbutilcarbamat (IPBC). 
Poate produce o reacție alergică. Evitați eliberarea în mediu. Purtați mănuși de protecție. Acest produs 
conține un produs biocid destinat pentru conservarea produsului în timpul depozitării. Conține: masă 
de reacție de: 5-clor-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [nr. CE 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. 
CE. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3: 1)). 
Informații suplimentare sunt disponibile în fișa tehnică de securitate a produsului. Fișa tehnică de 
securitate se poate obține de la D-Mark Partners S.R.L. 
  
 
 

 
 
DISTRIBUITOR: 
D-MARK Partners S.R.L. Str. Cernat Nr. 27 
525400 Târgu Secuiesc, Judeţul Covasna 
Tel.: +40 734 542 253 
info.ro@d-markgroup.com www.dejmark.ro   
 
Magazin Târgu Secuiesc: Tel.: +40 734 542 253 
shop.ts@d-markgroup.com  
 
Magazin Cluj-Napoca: Tel.: +40 728 291 413 
shop.cn@d-markgroup.com  
 
Magazin Bucureşti: Tel.: +40 729 059 901 
shop.bu@d-markgroup.com 
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