
 

 

VVAALLTTTTII    OOPPAAQQUUEE                                  Produktinformatie 

  
 

 
PRODUKT 

Omschrijving   : Waterverdunbare dekkende beits op basis van een combinatie alkyd en  

acrylaat. Beschermt het hout tegen weersinvloeden. De structuur van het 

hout blijft (enigszins) zichtbaar. 

Toepassing   : Op nieuw en voorheen gebeitst hout zowel binnen als buiten. Bijvoorbeeld  

     op kozijnen, gevelbeschietingen, deklijsten, logs, deuren, etc.. 

Kleur    : Volgens kleurenkaart of kleurenmengsysteem. 

Glansgraad   : Zijdemat. 

Verpakking   : 1 – 3 en 10 liter (basis is 0,9 - 2,7 en 9 liter). 

Kenmerken   : Langdurige bescherming. 

     Kleurvast. 

     Nagenoeg reukloos. 

     Hoge dekkracht. 

     Milieuvriendelijk. 

 

 

TECHNISCHE GEGEVENS 

Bindmiddel   : Combinatie van alkyd an acrylaat. 

Soortelijk Gewicht  : 1.1 – 1.2. 

Vaste stofgehalte  : 35 %.  

Droogtijden;   : Stofdroog ;  na 1 uur. 

(23 ºC - 50 % R.V)   Overschilderbaar ;  na 2 uur. 

Rendement   : Geschaafd hout ;  circa 8 - 10 m²/ltr. 

     Ruw gezaagd hout ;  circa 4 -   6 m²/ltr. 

Overschilderbaarheid  :  Met nagenoeg ieder verfsysteem. 

Houdbaarheid   : In gesloten verpakking minimaal 12 maanden. 

 

 

VERWERKINGSGEGEVENS 

Conditie ondergrond  : De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Een verweerde  

     ondergrond goed schuren en voorbehandelen met Valtti Base. 

Applicatie   : Kwast, verfrol of spuiten (Airless spray: Nozzle 0.018” – 0.023”). 

     Verdunnen met maximaal 10 % water. 

Verwerkingstemperatuur : Boven 5 ºC. 

Verdunning   : Water. 

Reinigen gereedschap  : Water. 

 

 

VEILIGHEIDSINFORMATIE 

EG Gevarencode  : S 2, 23. 

 

 

 

 



 

 

GGEEBBRRUUIIKKSSAAAANNWWIIJJZZIINNGG  

  
 

 

VOORBEHANDELING   : Het oppervlak ontdoen van vuil, vet en losse delen door middel van  

schuren. Verweerde oppervlakten en nieuw hout direct behandelen 

met één laag Valtti Base. Roestvormende ondergronden 

(bijvoorbeeld spijkerkoppen) voorbehandelen met Rostex. Vette 

ondergronden eerst wassen met Finncleaner en goed naspoelen met 

water. Glanzende ondergronden mat schuren alvorens te 

behandelen. 

 

 

CONDITIE SCHILDEREN :  Het oppervlak dient schoon en droog te zijn. Verwerken bij een  tem- 

 peratuur van boven de 5 ºC en een relatieve vochtigheid beneden de 

80 %.  

 

 

UITVOERING   :  Voor aanvang de bus goed roeren om eventuele kleurverschillen te 

voorkomen. Na de voorbehandeling minimaal twee lagen aan-

brengen. Ruim en lobbig verwerken met de kwast. De kopse kanten 

altijd ruim insoppen.  

      Bij toepassing van lichte kleuren kunnen de kwasten van het hout 

‘doorbloeden’. Dit is een natuurlijke reactie welke de beschermlaag 

van de verf niet aantast. Om dit ‘doorbloeden’ tegen te gaan dient u 

de knoest eerst met Valtti Knotting te behandelen. 

 

 

REINIGEN GEREEDSCHAP :  Gereedschappen reinigen met water. 

 

 

ALGEMEEN    : Een veiligheidsvoorschrift is op verzoek verkrijgbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Finnpaints  streeft ernaar de produktinformatie zo volledig mogelijk te verstrekken, doch behoudt zich het recht voor om samenstellingen 

te wijzigen. Schade door ondeskundig gebruik kan niet worden geclaimd. Wij kunnen niet meer garanderen dan de verf zelf. Uitgave 

februari 2007. 
  
 

Finnpaints, Stoofstraat 14, 4751 WD, OUD GASTEL 
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