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Valtti PLUS KESTO  
Su Bazlı Ahşap Verniği 
 
 

 
            

ÜRÜN AÇIKLAMASI    
 
Modifiye akrilat reçineli, UV dayanımı yüksek, ekstra dayanıklı su bazlı dış mekan ahşap 
verniği. İpek mat görünümlü ve su itici özelliğe sahiptir.  Neme, güneş ışınlarına ve tüm hava 
koşullarına karşı ahşabı korur.   
    
UYGUNLUK ve KULLANIM ALANLARI 
 
Dış mekanda yeni ve önceden uygulama yapılmış ahşap yüzeyler için uygundur.  Ahşap 
lambri, lamine kiriş ve kütük ev profilleri, dış mekan kapı ve pencere uygulamaları için 
uygundur.  Ham ve daha önceden uygulama yapılmış yüzeylerde de uygulanabilinir.   
 
Lamine kiriş ve kütük ev profilleri, emrenyeli ahşap ve thermowood ahşaplar için özellikle 
tavsiye edilir. 
 
  
TEKNİK DATA    
                   
Baz     EPP (48 renk)- OPP (Super Color Kartelası) 
 
Renk     TVT ve Super Color 
 
Parlaklık      İpek Mat 
   
Kaplama gücü     4- 8 m2/l ham yüzeylerde(tek kat) (yüzey emilimine göre 

farklılık gösterir) 
     8- 12 m2/l profil yüzeylerde(tek kat) (yüzey emilimine göre 

farklılık gösterir) 
 
Teneke boyutu     0.9lt.- 2.7lt.- 9lt.  
 
İnceltici    Su 
 
Uygulama Metodu  Fırça 
 
Ürün Kodu    70V 6305 (EPP)- 70V 6304 (OPP) 

 
Kuruma süresi  
(23°C ve %50 nemli ortamda) Dokunma kurusu 2-4 saat 
     Kat arası 24 saat 
 
Katı madde oranı   Ortalama %33 (renk seçimine göre değişiklik gösterebilir) 
 
Yoğunluk    1 kg/ lt, ISO 2811 
 
EU VOC 2004/42/EC-limit value  (Cat A/e) 130 g/l (2010) Valtti Plus Kesto contains VOC 

max. 130 g/l.  
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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. 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. Küflü ve yağlı yüzeyleri Tikkurila Homeenpoisto (Küf 
Sökücü) yada Tikkurila Tehopesu (Güçlü Temizleyici) ile yüzeyi temizleyiniz.  Ham ahşap 
yüzeyleri Valtti PRIMER (Solvent Bazlı Astar) yada Valtti PLUS Base (Su Bazlı Astar) ile 
astarlayınız. 
 
 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.  Kabuklama 
yapan yüzeyleri spatula ile kazıyınız.  Ham ahşap yüzeyleri Valtti PRIMER (Solvent Bazlı 
Astar) yada Valtti PLUS Base (Su Bazlı Astar) ile astarlayınız. 
 
Uygulama 
Ürünü kullanmadan once içinde hava kabarcığı oluşmayacak şekilde dikkatlice karıştırınız. 
Uygulama yapılacak yüzey üzerine eşit ve hızlı uygulama yapınız.  Uygulamayı mutlaka fırça 
ile yapınız.  RULO KESİNLİKLE KULLANMAYINIZ. Katlar arasını gerekirse hafifce zımpara 
yapınız. 
 
Ham ahşap ve yeni yüzeyler için mutlaka 2 kat uygulama yapınız. 
Kat sayısına göre renk güçlenecektir. 
 
Yüzey bakım aralığı cephe yönü, hava koşulları ve uygulama yapılan ahşaba göre farklılık 
gösterebilir.  
 
DEPOLAMA 
Ürünü dondan koruyunuz.  Açılmış tenekleri aynı sezon içerisinde tüketiniz.  Açık BRAKILAN 
teneke uzun sureli olarak ürün kalitesini koruyamaz. 
 
ARAÇLARIN TEMİZLENMESİ 
Su yada Tikkurila Pensselipesu (fırça temizleyicisi) ile temizleme yapılabilinir. 
 
SAĞLIK VE GÜVENLİK UYARILARI 
Kutulardaki güvenlik etiketleri okunmalıdır.   
Zararlı etkiler ve korunma hakkında daha fazla bilgi Kişisel Sağlık ve Güvenlik tablolarında 
ayrıntılıdır. 
 
HEALTH AND SAFETY CLASSIFICATION /  
LABELLING according Regulation (EC) 1272/2008  
 
Harmful to aquatic life with long lasting effects. Contains 1,2-benzisothiazol- 3(2H)-one, reaction mass of: 5-chloro-2-
methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1), 2- octyl-
2H-isothiazol-3-one and 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate. May produce an allergic reaction. Wear protective gloves. 
Avoid release to the environment.  


