VALTTI HOUTBESCHERMING
Zon en vocht zijn genadeloos voor houten oppervlakken. Schimmels gedijen goed op
onbehandelde oppervlakken en veroorzaken lelijke verkleuringen. Om dit te voorkomen
dient u onbehandeld hout zo snel mogelijk na constructie te behandelen. Ook het
onderhoud van het hout dient tijdig te gebeuren. Met de Valtti producten heeft u een
compleet beschermingsprogramma. Uw hout is perfect beschermt tegen weersinvloeden.

VALTTI PRIMER
Op olie basis, traditionele houtprimer
welke wordt geabsorbeerd door het
hout, voor gebruik buitenshuis.

•
•
•
•
•

oplosmiddelhoudend
vertraagd vochtabsorptie en verbetert het uiteindelijke resultaat van het gehele verfsysteem
gebruikt voor: voorbehandeling van logs, gezaagd en geschaafd hout, houtbeschieting, thermisch
gemodificeerd en geïmpregneerd hout buitenshuis
primer, aanbrengen voor eindlaag
kleurloos

VALTTI AKVACOLOR
Op basis van natuurlijke oliën, kleurbare, transparante houtbeits voor
gebruik buitenshuis.

•
•
•
•
•
•
•

watergedragen
trekt in het hout, vormt geen film
vertraagd vochtabsorptie, beschermt tegen weersinvloeden
gebruikt voor: o.a. gevelbeschieting, gepotdekselde delen
geschikt voor: logs, gezaagd en geschaafd hout, geïmpregneerd en thermisch gemodificeerd hout
dient gekleurd te worden alvorens gebruik
kleuren volgens de Valtti kleurenkaart

VALTTI COLOR
Op olie basis, kleurbare, transparante
houtbeits voor gebruik buitenshuis.

•
•
•
•
•
•
•

oplosmiddelhoudend
trekt in het hout, vormt geen film
vertraagd vochtabsorptie, beschermt tegen weersinvloeden
gebruikt voor: o.a. gevelbeschieting, gepotdekselde delen
geschikt voor: logs, gezaagd en geschaafd hout, geïmpregneerd en thermisch gemodificeerd hout
dient gekleurd te worden alvorens gebruik
kleuren volgens de Valtti kleurenkaart

VALTTI ARCTIC
Op basis van natuurlijke oliën,
kleurbare, parelmoer houtbeits.

•
•
•
•
•
•
•

watergedragen
vertraagd vochtabsorptie, beschermt tegen weersinvloeden
geeft het hout een mooie parelmoer glans
gebruikt voor: o.a. gevelbeschieting, gepotdekselde delen
geschikt voor: logs, gezaagd en geschaafd hout, geïmpregneerd en thermisch gemodificeerd hout
dient gekleurd te worden alvorens gebruik
kleuren volgens de Valtti Arctic kleurenkaart

VINHA / VALTTI OPAQUE
Dekkende afwerklaag welke de
houtnerf mooi zichtbaar laat.

•
•
•
•
•

watergedragen
semi-matte dekkende bescherming voor nieuwe, geïmpregneerde of eerder geschilderde of gebeitste
oppervlakken
gebruikt voor diverse houten delen zoals houtbeschieting, logs, gepotdekselde delen, schroten,
betimmering, overstekken, hekwerk, schutting, tuinhout e.d.
kleurbaar volgens valtti opaque kleurenkaart en RAL, NCS waaier
flexibel, zeer goede hechting, elastisch, beschermt tegen weersinvloeden

VOOR HET BESTE RESULTAAT
•

•
•

•

Was vervuilde en/of beschimmelde oppervlakken, volgens instructie, met Tikkurila 		
Huoltopesu (Finncleaner), Mould Removal of
Super Clean en laat het oppervlak drogen.
Behandel kaal en/of nieuw hout zo snel 		
mogelijk na constructie met Valtti Primer.
Gebruik transparante producten bij voorkeur
gekleurd, omdat gekleurde producten betere
bescherming bieden tegen weersinvloeden
dan kleurloze producten.
Om kleurverschil te voorkomen, zorg dat u
genoeg verf of beits heeft voor het gehele
oppervlak.

•

•
•
•
•
•

Goed roeren voor en tijdens gebruik
Bescherm bij spuiten van de verf, de
omliggende oppervlakken tegen spatten.
Behandel de oppervlakken twee keer. Breng
dun aan op geschaafd hout en logs.
Behandel de kopse kanten van het hout met zorg.
Gebruik het juiste gereedschap.
Reinig uw gereedschap op de juiste manier.
Beoordeel de conditie van het hout kritisch
en pleeg onderhoud wanneer nodig. De
frequentie van onderhoud wordt beïnvloed
door de locatie, verwering, conditie van het
hout en dergelijke.

VALTTI HOUTBESCHERMING
Voor planken, logs, geïmpregeneered en thermisch gemodificeerd hout.
VOORBEHANDELING
Valtti Primer

watergedragen

EINDLAAG/AFWERKLAAG
Valtti Color
Valtti Akvacolor
Valtti Arctic
Vinha/Valtti Opaque

Matte houtbescherming
Matte houtbescherming
Mescherming met parelmoer effect
Semi-matte dekkende bescherming
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