
Omschrijving

Aanbevolen gebruik 

Product-
eigenschappen

Alkyd verf.

Raamstijlen, deuren en kozijnen.

Voor het buiten schilderen van nieuwe en eerder geschilderde houten oppervlakken.
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TIKKURILA

TEHO WINDOW
OPLOSMIDDELHOUDEND, ALKYDVERF VOOR HOUTEN OPPERVLAKKEN BUITEN / SEMI-GLOSS

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en 
wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de 
vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt 
gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor 
enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het 
recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.



A Basis, C Basis

Kleurenkaarten:
Houten gevels.
Kan getint worden in exterieurkleuren van Tikkurila.

Semi-gloss.

8-10 m²/l.

A Basis: 0.9 l, 2.7 l
C Basis: 0.9 l, 2.7 l

Kwast

Het geschilderde oppervlak is droog na circa 24 uur. Het drogen gaat 
langzamer bij dikkere verflagen, lagere temperaturen of bij een hoge 
relatieve vochtigheid.

Ongeveer 1.2 kg/l afhankelijk van de kleur. ISO 2811

65

Sluit het blik goed af voor volgend gebruik. Slecht gesloten blikken en 
restanten niet te lang bewaren. Bij voorkeur gebruiken binnen een 
seizoen. Producteigenschappen kunnen veranderen.
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Technische gegevens 

Basisverf

Kleuren

Glansgraad

Dekking

Inhoudsmaten 

Toepassingsmethode

Droogtijd (23°C en 50% 
relatieve luchtvochtigheid)

Dichtheid (kg/l)

Gewicht % vaste stof 

Opslag
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TOEPASSING INSTRUCTIES

Toepassingscondities
Het te behandelen oppervlak moet droog zijn, de omgevingstemperatuur moet ten minste +5 °C zijn en de relatieve 
luchtvochtigheid tijdens de behandeling en het drogen lager dan 80%.

Voorbereiding van het oppervlak
Ongeverfde oppervlakken:
Reinig het onbehandelde houtoppervlak en maak dit vrij van vuil, schimmels of los materiaal. Behandel het 
oppervlak met Valtti Primer. Bescherm metalen onderdelen die gevoelig zijn voor roest, zoals spijkerkoppen, met 
Rostex Super anti-corrosieve primer. Verwijder losse hars van noesten.

Eerder geverfde oppervlakken:
Verwijder eventuele losse verf en plamuur van het eerder geverfde houten oppervlak. Was de eerder geverfde 
oppervlakken indien nodig met Maalipesu of Mould Removal. Schuur alle glanzende oppervlakken niet-glanzend 
en rond eventuele scherpe randen af. Verwijder het schuurstof. Behandel blootliggende houten oppervlakken met 
Valtti Primer of Valtti Plus Base. Dicht de ramen en eventuele scheuren af met beglazingsplamuur (zorg voor  
overschilderbare plamuur).

Schilderen
Eerste applicatie:
Roer de verf voorzichtig door voor gebruik. Prime met Öljypohja of Teho Window 5% verdund met Alkydiohenne 
2010. Alle raamstijlen die zijn geverfd met polyurethaan of katalytische verf ruwen (door schuren), en verven met 
Teho Window 5% verdund met Alkydiohenne 2010. Aanbrengen met een kwast. Afwerken met onverdunde Teho 
Window na 24 uur, ten vroegste, maar bij voorkeur na enkele dagen. De verf moet 1 â 2 mm over de ruit uitsteken.

Hout bevat hars en andere verkleurende componenten vooral in knoesten. Schommelingen in temperatuur en 
vochtigheid kunnen verkleuring in de verflaag veroorzaken in deze gebieden.

Reiniging van gereedschappen
Reinig het gereedschap met terpentine of Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner.

Onderhoudsinstructies
Ga voorzichtig om met het geverfde oppervlak. Het product bereikt, onder normale omstandigheden, in ongeveer 
vier weken zijn uiteindelijke hardheid en duurzaamheid. Als een oppervlak kort na de behandeling moet worden 
gereinigd, gebruik dan een zachte borstel, een vochtige doek of een dweil. 

Vanaf een maand na het schilderen kan een vuil oppervlak worden gereinigd met Talon Huoltopesu (meng 1 deel 
van Talon Huoltopesu met 10 delen water). Reinig vlekken en zeer vuile oppervlakken met een sterkere 
Huoltopesu-oplossing (1: 1). Na het wassen afspoelen met water en laten drogen.

Onderhoudsbehandeling
Onderhoudsschilderen:
Teho Window kan als onderhoud worden overgeschilderd met Teho Window of Unica Akva Maali.
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Milieu en afvalverwerking
Vermijd morsen in riool, watersystemen en grond. Vernietig vloeibaar afval volgens de lokale voorschriften voor 
gevaarlijk afval. Recycle lege, droge blikken of gooi ze weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. 
Notitie! Risico van zelfontbranding van gebruikte poetslappen, papieren doekjes enz. Verontreinigde materialen 
kunnen enkele uren later brand veroorzaken en moeten in water gedrenkt worden en in een gesloten metalen 
container worden gedaan voordat ze worden afgevoerd.

Gezondheid en Veiligheid
Bevat: koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische stoffen, <2% aromaten, 2-octyl-2H-isothiazol-3-
on (OIT), 4,5-dichloor-2-octyl-2H-isothiazol- 3-een (DCOIT). WAARSCHUWING. Ontvlambare vloeistof en damp. 
Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water 
levende organismen, met langdurige gevolgen. Als medisch advies nodig is, houd dan de verpakking of het etiket bij 
de hand. Buiten het bereik van kinderen houden. Blijf van vonken en open vuur vandaan. - Niet roken. Vermijd 
inademing van damp. Gebruik alleen buitenshuis of in een goed geventileerde ruimte. Voorkom lozing in het milieu. 
Draag beschermende handschoenen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Bevat kleine 
hoeveelheden sensibiliserende stoffen: ethylmethylketoxime.

GHS02 GHS07 GHS09
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