
 
VALTTI OPAQUE 
 
Omschrijving: Dekkende halfmatte alkyd-acrytlaat beits voor gebruik op houten 
oppervlakken zowel nieuw als eerder behandeld met Valtti Opaque of een 
transparante finish. Ook geschikt voor reeds in grondverf gezette oppervlakken. 
Beschermt het hout tegen weersinvloeden. Extreem goede hechting, onderhoudsarm 
tot wel 10 jaar. Zeer goede elasticiteit welke het ‘werken’ van het hout opvangt. Zal 
niet scheuren of loslaten. Vochtregulerend, vocht kan wel uit het hout, maar er niet in.  
Toepassingen: muren, kozijnen, deuren, logs, hekwerk, gevelbeschieting, deklijsten, 
schuren etc. Niet geschikt voor vloeren. Voor zowel gezaagd als geschaafd hout en 
geïmpregneerd hout. 
Voorbereiding: Oppervlak moet schoon, droog, vrij van vuil, vet, olie en wax zijn. 
Temperatuur > 5ºC . Vochtigheidsgraad lucht < 80% Was eerst met Finncleaner of 
Super Clean, bij schimmel met Mould Removal, volgens gebruiksaanwijzing. 
Naspoelen met water, laten drogen. Alle losse delen verwijderen en licht schuren. 
Nieuw en kaal hout eerst behandelen met Valtti Base. Noesten behandelen met Valtti 
Knotting ter voorkoming van doorbloeden. Spijkerkoppen behandelen met Rostex 
Metaal Primer. Glanzende oppervlakken mat schuren alvorens te behandelen. 
Gebruiksaanwijzing: Voor gebruik goed doorroeren, 2 lagen aanbrengen op nieuw 
te behandelen oppervlakken, 1 of 2 lagen voor onderhoud afhankelijk van conditie 
oppervlak. 2 tot 3 lagen voor geïmpregneerd hout. Behandel kopse delen ruim. 
Dekking: Geschaafd hout 8-10 m2/ltr. Ruw gezaagd hout 4-6 m2/ltr. Dekking is 
mede afhankelijk van ondergrond, poreusheid, vochtigheidsgraad. 
Droogtijd: Bij circa 23ºC en 50% luchtvochtigheidsgraad stofdroog na 1 uur. 
Overschilderbaar na 2-4 uur. 
Reinigen gereedschap en verdunnen: Water 
 
Lege verpakkingen en afval moeten worden afgevoerd volgens wettelijke eisen. 
Voor meer informatie, zie productblad en veiligheidsblad op onze website 
www.finnpaints.nl en www..tikkurila.com. Vorstvrij bewaren. Sluit de verpakking 
zorgvuldig voor verder gebruik. 
Bevat : Octyl-isothiazolone, iodopropynyl butyl carbamate, zinc oxide. Kan 
overgevoeligheid veroorzaken. Vermijd huidcontact. Draag geschikte handschoenen. 
Schadelijk voor in het water levende organismen. In geval van inslikken, onmiddellijk 
arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Inademing van damp en spuitnevel 
dient te worden voorkomen. Gebruik in goed geventileerde ruimten. Buiten bereik 
van kinderen bewaren. Afval niet in gootsteen werpen. 


