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TECHNICKÝ LIST 
VALTTI KALUSTE- JA TERASSIÖLJY – FURNITURE AND TERRACE OIL  

Olej na vnější dřevěný nábytek a terasy/hnědý, šedý, černý 

 

  
  

  

 

POPIS VÝROBKU  

Rozpouštědlový olej na dřevo, dostupný v hotových odstínech, určený na 

použití v exteriéru. Obsahuje vosk. Chrání dřevo před vlhkostí a nečistotami 

a snižuje praskání dřevěných povrchů. 

  

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ  

• Zahradní nábytek, terasy, mola, schody. 

• Vhodný na tvrdé dřevo, tepelně upravené dřevo, neošetřené dřevo 

a dřevo, které bylo předtím ošetřené olejem. Konečný vzhled 

natíraného povrchu do značné míry ovlivní původní barva povrchu, 

který se má natírat. Šedé a měkké dřevo absorbuje větší množství oleje, 

v důsledku čehož bude konečný efekt tmavší. Před použitím vždy vykonejte 

zkušební test. 

•  

 

 

  

 

TECHNICKÉ PARAMETRY  

  

BAREVNÝ ROZSAH Hotové odstíny: brown/hnědý, ash grey/šedý, black/černý. 

OBJEMOVÁ SUŠINA 25%. 

HUSTOTA  0,9 kg/l, ISO 2811. 

TEORETICKÁ VYDATNOST Staré a opotřebované dřevěné povrchy 5-7 m²/l. Nové povrchy 

nebo dřevěné povrchy v dobrém stavu 7-15 m²/l. 

DOBA SCHNUTÍ (23°C a 

50% relativní vlhkosti 

vzduchu) 

Povrch je suchý po několika hodinách. Doba schnutí je 

ovlivněna pórovitostí substrátu a množstvím použitého oleje. 

Druhý nátěr může být aplikován ihned poté, jakmile povrch 

zaschne, což může trvat několik hodin v závislosti na 

povětrnostních podmínkách. 

ŘEDIDLO White Spirit. 

APLIKACE Štětcem, houbou, nebo stříkáním.  

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ Nářadí čistěte s White Spirit 1050 nebo Tikkurila Pensselipesu 

(čistič nářadí). 

ODOLNOST VŮČI 

POVĚTRNOSTNÍM 

PODMÍNKÁM 

V případě potřeby vykonejte údržbu. Povrchy, které jsou 

nepřetržitě vystaveny povětrnostním vlivům, může být 

potřebné udržovat každý rok. 

VELIKOST BALENÍ Hotové odstíny: 0,4l, 0,9l, 2,7l, 9l, 20l, 180l. 

PŘEPRAVA A 

SKLADOVÁNÍ  

Neovlivněn přepravou ani skladováním v chladu. Po otevření 

nádobu důkladně uzavřete pro další použití. Otevřený produkt 

spotřebujte během jedné a též sezony, protože vlastnosti 

produktu se po otevření můžou změnit. Doporučená teplota 

skladování od +5°C do +25°C.  
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NÁVOD NA POUŽITÍ:  

PODMÍNKY APLIKACE: Povrch, který se má natírat, musí být suchý. To znamená, že obsah 

vlhkosti ve dřevě by měl být méně než 20%, protože vlhké dřevo neabsorbuje olej a olej schne 

pomaleji ve vlhkých podmínkách. Jelikož tlakem ošetřené dřevo je často vlhké, doporučujeme jej 

ošetřit nejdřív po přibližně 6 měsících od instalace. Během natírání a schnutí by měla být teplota 

vzduchu, povrchu a samotného produktu minimálně +5°C a relativní vlhkost vzduchu pod 80%. 

 

PŘÍPRAVA POVRCHU:  

Nenatírané povrchy: Z povrchu odstraňte špínu, prach a uvolňující se materiál. Plesnivé povrchy 

omyjte čistícím prostředkem Terassi- ja Kalustepesu podle instrukcí v návodu. 

 

Předtím natírané povrchy: Odlupující se materiál odstraňte kartáčem a/nebo drátěným 

kartáčem. Omyjte plesnivé nebo opotřebované a vyblednuté povrchy s Homeenpoisto nebo 

Tehopesu podle pokynů. Pokud po čištění zůstane na povrchu viditelný povlak, odstraňte jej před 

ošetřením. Povrch nechte vyschnout, protože vlhké dřevo neabsorbuje olej a olej schne pomaleji 

ve vlhkých podmínkách. 

Zabezpečte si dostatek produktu z jedné výrobní šarže na dosáhnutí rovnoměrného povrchu. 

 

APLIKACE: Před použitím Valtti Kaluste- ja Terassiöljy důkladně promíchejte, a čas od času 

promíchejte také během aplikace. Olej roztírejte štětcem nebo houbou tak, že nástroj pevně 

zatlačíte k povrchu, aby byl všechen olej co nejlépe absorbován do dřeva. Přebytečný olej otřete. 

Olej nanášejte rovnoměrně po celé délce desek nepřetržitými tahy, abyste se vyhnuli překrývání. 

Naneste jednu vrstvu. 

 

Po každé vrstvě oleje povrch dřeva ztmavne. Pokud nechcete mít tmavší povrch, můžete ošetřit 

povrchy natřeny s Valtti Kaluste- ja Terassiöljy čirým Valtti Puuöljy (Valtti Wood Oil). 

 

ÚDRŽBOVÉ NATÍRÁNÍ: V případě potřeby vykonejte údržbu. Povrchy, které jsou nepřetržitě 

vystaveny povětrnostním vlivům, bude pravděpodobně potřeba ošetřovat každoročně. 

 

NÁVOD NA ÚDRŽBU: S natíraným povrchem zacházejte první týden po ošetření opatrně, aby mohl 

produkt dosáhnout svou konečnou tvrdost a odolnost. V případě potřeby je možné povrch čistit asi 

po dvou dnech od aplikace. Čistěte pouze zlehka jemným kartáčem nebo vlhkým hadříkem. 

Znečištěný povrch se může umýt prostředkem Pihan Huoltopesu (smíchejte 1 díl Pihan Huoltopesu 

s 10 díly vody). 

Skvrny a silně znečištěné povrchy omývejte silnějším roztokem Pihan Huoltopesu a vody (1:1). Po 

čištění povrch důkladně opláchněte vodou a nechte uschnout. 

 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Zabraňte vylití do kanalizace, vodních systémů a půdy. 

Recyklujte prázdné, suché obaly nebo jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy.  Zneškodněte 

kapalný odpad v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad. 

Poznámka! Nebezpečí samovznícení použitých čistících hadrů, papírových utěrek atd. 

Kontaminované materiály mohou způsobit požár o několik hodin později. Před likvidací by se měly 

namočit do vody a umístit do uzavřené kovové nádoby. 
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BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nádoby jsou opatřeny bezpečnostními etiketami, které si před 

použitím pozorně prostudujte. Bližší informace o nebezpečných účincích a ochraně jsou uvedeny v 

Bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání klienta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobce: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Finsko,  

Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace VANTAA, www.tikkurila.com  

 

Distributor: Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 416, 

info.cz@dejmark.com, www.dejmark.cz. 

  

 
Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou 
uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků 
norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu 
faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku 
v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací 
jednostranně bez předchozího upozornění. 
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