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VALTTI OPAQUE (VINHA) 
OPAK YARI MAT SU BAZLI  
DIŞ CEPHE AHŞAP BOYASI 
 
 
TÜRÜ 
 
Yarı Mat, kokusuz alkid esaslı akrilat dış mekan ahşap boyası. 
 
ÖZELLİKLERİ 
 
Farklı hava koşullarına dayanımlı, esnek örtücü ahşap boyasıdır. İçerisindeki nem 
düzenleyciler sayesinde kırılma ve kalkma yapmaz. 
 
KULLANIM  ALANLARI:  
 
Dış cephe paneller, kapı, pencere, kolon, kiriş, çit, parmaklık, kulübe, bahçe mobilyası… 
Daha önceden alkyde boya yada renklendirici uygulanmış yüzeylerede uygundur. 
 

 
 
UYGULAMA DETAYLARI  
 
Renk Kartelası   Tikkurila Opaque dış cephe renk kartelası, RAL, NCS 
 
Parlaklık      Yarı Mat 
 
Baz     VVA-VC 
   
Kaplama gücü     8-10 m2/l İşlenmiş yüzeylerde (tek kat) 

4-8 m2/l   Ham yüzeylerde (tek Kat) 
     Islak film yüzey kalınlığı her kat için 100-250μm olmalıdır. 
     Kuru film kalınlığı her kat için 40-100μm olmalıdır. 
 
 
Teneke boyutu     0.9lt.- 2.7lt.- 9lt.- 18lt.  
 
Uygulama    Fırça, Sprey 
     Polyester ve naylon fırçalar uygulama için tavsiye edilir. 
     Havasız sprey için 0.018” – 0.023” meme  kalınlığı gereklidir. 
 
Kuruma süresi   Dokunma Kurusu ve yeni kat atımı için min. 2 saat gereklidir.  

Düşük hava sıcaklığı ve yüksek bağıl nem süreyi 
etkileyecektir. 

 
 
İnceltici    Su 

Valtti Opaque (Vinha) - Opaque wood finish

DESCRIPTION Semi-matt low-odour special alkyd-reinforced acrylate paint for use on
exterior wood surfaces.

PRODUCT
FEATURES

Offers good weather resistance, flexibility and an extremely durable low-
maintenance finish. Valtti Opaque is moisture regulating and will not crack,
peel or blister.

RECOMMENDED
USES

Exterior claddings, weatherboarding, windows, doors, log cabins, fencing,
sheds, and garden furniture, etc. Valtti Opaque can be used for repainting
surfaces previously coated with alkyd paint or wood stains.

TECHNICAL DATA

Base paints VVA and VC

Gloss grade Semi-matt

Coverage Smooth wood: 8-10 m2/l per coat. Sawn wood: 4-8 m2/l per coat. Wet-film
thickness approximately 100-250µm per coat, dry-film approximately 40-100µm per
coat. Actual spreading rates will depend upon many factors including texture,
porosity and moisture content of the substrate.

Can sizes 0.9 l, 2.7 l, 9 l and 18 l

Thinner Water

Application method Brush or spray. Polyester and nylon paint brushes are best suited for the application
of Valtti Opaque.
For airless spray: use a 0.018” – 0.023” spray tip.

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

Normally touch-dry in one hour and recoatable after 2 hours. Low temperatures and
high humidity will make drying times longer.

Solids volume Approx. 37%, depending upon the colour

Density 1.2 kg/l, ISO 2811

Storage Protect from frost.
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Katı madde oranı   Ortalama %30-37 (renk seçimine göre farklılık gösterir) 
  
Yoğunluk    1,1-1,2 kg/ lt, ISO 2811 
 
Ürün Kodu    300 6302 serisi 
 
Depolama    Ürünü dondan koruyunuz. 
 
 
  
Uygulama Koşulları 
 
Uygulama yapılacak yüzey kuru, yağdan, parlatıcıdan ve tozdan arındırılmış olmalıdır. 
Uygulama yapılacak ahşap için 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.  Katlar arası uygulama 6 
saattir.  Yağlı ve nemli ahşaplarda kuruma gecikebilir. 
 
Not:  Meşe, Tiki Sedir, Mahogany, Douglas Fir ve Idigbo gibi içerisinde yağ ihtiva eden ağaç 
uygulamalarında reçine ve yağ için OKSALAKKA Budak gizleyici ürün kullanılması gereklidir.  
Bu yüzeylerde kuruma süresi, sertlik ve renk oturumunda farklılıklar olabilir. 
 
 
 
 
 
 
HAZIRLIK 
 
 Yalın ahşap yüzeyler: 
 
Yüzeyi kir ve yağdan arındırınız.  Budakları  ve reçinli bölgeleri Tikkurila Knotting Lacquer ile 
kapatınız.  Ham ahşap yüzeyde Valtti Base Priming Oil astarını kullanınız. 
 
UYGULAMA 
 
Ürünü kullanmadan once içinde hava kabarcığı oluşmıcak şekilde dikkatlice karıştırınız.  
Ahşabın lifleri yönünde 2-3 kat uygulama yapınız.. 
 
ARAÇLARIN TEMİZLENMESİ 
 
Kullanılan malzeme su ile temizlenebilinir. 
 
EU VOC 2004/42/EC-limit value:   
Boyanın uçucu organik bileşik miktarı (cat A/e) 130g/l(2010) 
 
SAĞLIK VE GÜVENLİK UYARILARI 
 
Kutulardaki güvenlik etiketleri okunmalıdır.   
Zararlı etkiler ve korunma hakkında daha fazla bilgi Kişisel Sağlık ve Güvenlik tablolarında 
ayrıntılıdır. 
 


