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Valtti WOOD OIL- Dış Cephe Ahşap Yağı 
 
 

 
            

TÜRÜ    
 
Yüzey yapmayan dış mekan solvent bazlı ahşap yağı. 
    
UYGUNLUK 
 
Dış mekanda yeni ve önceden uygulama yapılmış ahşap yüzeyler için uygundur.  Sert 
ahşaplar (tropic), thermowood, emprenyeli ve ham ağaçlar için uygundur. 
 
Ahşap rengini UV amaçlı koruma için ürünün renklendirlmesin önerilir. 
 
KULLANIM  ALANLARI 
 
Yeni yada önceden yağlı ahşap yüzeylere, ahşap panellerde, kütük yapılarda, güneşlik, çıta 
ve bahçe mobilyaları için uygundur. 
 
  
TEKNİK DATA    
                    

Valtti Puuöljy (Wood Oil)

DESCRIPTION Solvent-borne wood oil for outdoor use.

PRODUCT
FEATURES

Suitable for clean wood or previously treated with oil for outdoor use,
also for hardwood, thermowood, impregnated and untreated wood.

RECOMMENDED
USES

Garden furniture, terraces, jetties.

TECHNICAL DATA

Base paints EC

Colour Range Colourless. Tinted according to Semi-transparent Wood Finishes colour card.

Gloss grade undefined

Coverage approx. 5 - 7 m2/l.

Can sizes 0.9 l, 2.7 l and 9 l

Thinner White Spirit 1050

Application method Brush or sponge.

Drying time at
23°C and 50%
relative air
humidity

Surface dries in several hours. The porosity of the base and the amount of oil used
affects the drying time. Apply the second coat as soon as the surface is dry.

Weather resistance We recommend tinting the product to provide better weather resistance than a
colourless product.
Carry out maintenance if necessary. Surfaces continuously exposed to the weather
may need to be treated annually.

Solids volume 18 %.

Density 0.8 kg/l, ISO 2811.

Storage Unaffected by cold storage or transportation Once opened, use up the product in the
can during the same work project. Product characteristics may vary in half-empty
cans.
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Renk Kartelası   Tikkurila Yarı Transparan dış cephe renk kartelası 
 
Parlaklık      Yok 
 
Baz     EC 
   
Kaplama gücü     5- 7 m2/l (tek kat) 
 
Teneke boyutu     0.9lt.- 2.7lt.- 9lt.  
 
İnceltici    Tiner 
 
Uygulama Metodu  Fırça, Sünger 
 
Ürün Kodu    257 0070    serisi 

 
Kuruma süresi  
(23°C ve %50 nemli ortamda) İlk uygulamadan sonra ahşap 2-3 saat içersinde yağı emer.  

Ahşap yüzeyi ve cinsi emilimde farklılığa neden olur.  Yüzey 
kurur kurumaz ikinci kat uygulaması yapılabilinir. 

 
Katı madde oranı   Ortalama %18 ISO 2811. 
 
Yoğunluk    0.8 kg/ lt, ISO 2811 
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UYGULAMA DETAYLARI  
 
Uygulama Koşulları 
 
Uygulama yapılacak yüzey kuru, yağdan, parlatıcıdan ve tozdan arındırılmış olmalıdır.  
Uygulama yapılacak ahşabın bağıl nem oranı %20’nin altında olmalıdır.  Meprenyeli çam ve 
diğer reçineli ahşaplarda 6 aylık bakım yapılması önerilir.  Uygulama ve kuruma süresince 
hava, uygulanacak yüzey sıcaklığı +5 ºC’nin üzerinde ve bağıl nem yaklaşık %80’in altında 
olmalıdır.  Direk güneş ışığı, soğuk ve yağışlı havalarda uygulama yapmayınız.  Katın 
kurumasını gece ciğinden önce tamamlamasına dikkat ediniz. 
 
Hazırlık 
 
 Yalın ahşap yüzeyler: 
 
Kir ve tozu yüzeyden temizleyiniz. Temizlik amacıla Tikkurila Homeenpoisto (Küf Sökücü) 
yada Tikkurila Tehopesu (Güçlü Temizleyici) ile yüzeyi gerekli ise temizleyiniz. 
 
 Yeniden kulanılıcak yüzeyler: 
 
Yüzeyi Tikkurila Homeenpoisto (Küf Sökücü) yada Tikkurila Tehopesu (Güçlü Temizleyici) ile 
yıkayınız ve su ile durulayınız. Tüm yüzeyi zımparalayınız ve tozdan arındırınız. 
 
Uygulama 
 
Ürünü kullanmadan once içinde hava kabarcığı oluşmıcak şekilde dikkatlice karıştırınız. Valtti 
Wood Oil ile 1-2 kat uygulama yapınız.  Katlar arasını gerekirse hafifce zımpara yapınız. 
Kat sayısına göre renk güçlenecektir. 
 
Hava koşullarına bağlı olarak gerekli ise yılda 1 kere bakım yapılması önerilir. 
 
ARAÇLARIN TEMİZLENMESİ 
 
Tiner yada Tikkurila Pensselipesu (fırça temizleyicisi) ile temizleme yapılabilinir. 
 
 
Yüzey bakım ve Önerileri 
 
İlk hafta çok yüksek aşınmaya tabi bırakmayınız.  Uygulamadan 2 gün spnra temizlik 
yapabilirsiniz.   
 
SAĞLIK VE GÜVENLİK UYARILARI 
 
Kutulardaki güvenlik etiketleri okunmalıdır.   
Zararlı etkiler ve korunma hakkında daha fazla bilgi Kişisel Sağlık ve Güvenlik tablolarında 
ayrıntılıdır. 
 
 


