
Omschrijving

Aanbevolen gebruik

Product-
eigenschappen

Watergedragen houtverduurzamer met lichte blauwige gloed voor gebruik 
buitenshuis. Gebruiksklaar, wordt goed geabsorbeerd, vertraagt intrekken van vocht 
en schimmel en verspreiding van rot en blauwschimmel. Voor zowel consument als 
professional. Dit PT8-houtconserveringsmiddel is goedgekeurd volgens de regels 
van de biociderichtlijn nr. 528/2012/EG; Machtiging nr. FI-2016-0006.

Alle houten constructies die behandeld moeten worden met houtbeits of -verf (met 
uitzondering van te behandelen oppervlakken met houtoliën en barn-red lakken). 
Houtwerk buiten (gebruik categorieën 2 en 3). Geschikt voor houten onderdelen 
iets boven de grond, niet voor hout wat in direct grond- of watercontact staat of in 
maritieme omgeving.

Voor bescherming en priming van hout en houten objecten vóór de  oppervlakte-
behandeling Geschikt voor logs, gezaagd en geschaafd hout, thermisch behandeld 
en geïmpregneerd hout voor gebruik buitenshuis. Niet voor gebruik binnenshuis. 
Niet gebruiken op hout dat in direct contact staat met voedingsmiddelen of 
diervoeding. Gebruik het product alleen als houtverduurzamingsmiddel zoals 
beschreven in productinformatieblad en label. Aanbevolen om zo snel mogelijk een 
afwerkingslaag aan te brengen, omdat een kleurloos houtbeschermingsmiddel het 
houtoppervlak niet beschermt tegen de schadelijke effecten van zonlicht.
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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.



0,08-0,16 l / m²

Gezaagd hout: 6-8 m² / liter per laag. Geschaafd hout: 8-12 m² / liter per 

laag. 0,9 l, 2,7 l, 9 l

Geen verdunning

Kwast of spray. Breng dunne lagen aan en een hoeveelheid die gemakkelijk 
in het hout wordt opgenomen. De primingolie droogt snel. Verwerk snel met 
een kwast en werk niet te lang op één punt.

Stofdroog na ca. 1/2 uur. De afwerklaag kan na 24 uur worden 
aangebracht.

1,0 kg/l, ISO 2811.

4

Bescherm tegen vorst. Slecht gesloten blikken en restanten zijn niet 
bestand tegen langdurige opslag. 
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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.

Technische gegevens

Dekking

Inhoudsmaten 

Verdunnen

Applicatiemethode

Droogtijd (23°C en 50% 
relatieve  luchtvochtigheid)

Dichtheid (kg/l) 

Gewicht % vaste stof 

Opslag
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TOEPASSING  INSTRUCTIES

Condities
Het te behandelen oppervlak moet droog zijn, de temperatuur minimaal +5°C en de relatieve luchtvochtigheid lager 
dan 80%. Gebruik categorie 3 (weergevoelig buitengebruik). Gebruik het product niet in de regen of als er binnen 
24 uur regen wordt verwacht.

Voorbereiding 
Verwijder vuil, schimmels en los materiaal van het te behandelen oppervlak. Oppervlakken die zijn aangetast door 
vuil en schimmels wassen met Tikkurila Mold Removal (Homeenpoisto) of Tehopesu (Power Wash)-oplossing 
volgens de gebruiksaanwijzing.

Bescherm andere oppervlakken en planten tegen spatten van de primer. 

Behandel houten oppervlakken met Valtti Plus Base in een zo vroeg mogelijke bouwfase. Breng de priming-olie 
aan met een kwast of spuit. Roer voor gebruik. Gebruik het product op een goed geventileerde plaats.

Behandel de kopse kanten van het hout royaal.

Breng het eindproduct/toplaag zo snel mogelijk, op zijn vroegst 24 uur na de primer, aan. Als dit op enige manier 
vertraagd is, breng dan nieuwe laag Valtti Plus Base aan. Hout dat aan regen wordt blootgesteld, moet worden 
behandeld volgens de aanbevelingen die bij het betreffende product geleverd zijn. Het afgewerkte oppervlak moet 
in goede staat worden gehouden. Gebruik geen producten welke triazol fungicide bevatten voor de nabehandeling.

Bescherm de grond en planten tegen spatten. Niet aanbrengen op een plaats, waar het risico bestaat dat het 
product in het water terechtkomt. 

Recent behandeld hout moet onder een beschutting of op een ondoordringbare harde ondergrond worden 
opgeslagen. Zorg dat eventueel spatten e.d. opgevangen worden cq verwijderd.

Onbeschermde personen en dieren moeten 48 uur buiten de behandelde gebieden worden gehouden of totdat de 
oppervlakken droog zijn. Gebruik het product niet in de buurt van keukengerei, bestek en oppervlakken waar 
voedsel wordt verwerkt. Draag geschikte beschermende kleding bij het hanteren van het product of hout dat met 
het product is behandeld. Voorkom overmatige verontreiniging van beschermende kleding met het gebruikte 
product.

Gebruik houtverduurzamingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID ETIKETTERING volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat 1,2-benzisothiazol-3 (2H) -on 
(BIT), 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat en propiconazol (ISO). Kan een allergische reactie veroorzaken. Buiten het 
bereik van kinderen houden. Nevel / spuitnevel niet inademen. Voorkom lozing in het milieu. Draag beschermende 
handschoenen. Gooi de inhoud in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving voor gevaarlijk afval weg en 
recycle of gooi container weg in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

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.
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