
 

 
Informaţiile de mai sus, ce provin din teste de laborator şi experienţă în aplicare, sunt valabile începând cu data înscrisă pe 
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VALTTI WOOD OIL 
ULEI PENTRU LEMN DE EXTERIOR 

 

   

 

  * excelent pentru tratarea lemnului de esența tare   

 

 

 

DESCRIERE: Ulei pe bază de solvent, pentru suprafeţe exterioare din lemn. Produsul se 
poate aplica şi pe suprafeţe din lemn de esența tare, lemn impregnat sau tratat termic. 

DOMENIU DE UTILIZARE: Protecţia suprafeţelor exterioare din lemn: mobilier, terase, 
debarcadere, etc. 

 

 
CARACTERISTICI TEHNICE: 

 
Baza:     EC 

Gamă de culori:   incolor, nuanţare conform paletarului Valtti 

Grad de luciu:   nedefinit 

Putere de acoperire:  5-7 m2/l/strat 

Puterea de acoperire reală depinde de calitatea 

suprafeţei ce urmează a fi  tratată, de capacitatea de 

absorbţie a acesteia, şi de modul de aplicare. 

 

Ambalaje:    0,9 l; 2,7 l; 9 l 

Mod de aplicare:   pensulă, burete 
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Diluare:    diluant 1050 

Timp de uscare:   Suprafaţa se usucă în câteva ore.      

(la 23°C şi la umiditatea  Procesul de uscare este influenţat de absorbţia lemnului 

şi 

relativă a aerului de 50%) de  cantitatea de ulei aplicată. Stratul al doi-lea se 

aplică după uscarea primului strat. 

   

Rezistenţă la intemperii: Se recomandă folosirea produsului nuanţat, deoarece 

acesta protejează mai eficient lemnul împotriva 

efectelelor  factorilor atmosferici, decât varianta 

incoloră. În caz de  nevoie se aplică tratament de 

întreţinere. Suprafeţele  expuse intemperiilor pot 

necesita reînnoire anuală. 

 

Conţinut de solide:   18% 

Densitate:    0,8 kg/l (ISO 2811) 

 

Depozitare: Rezistă la depozitare şi transport la rece. Ambalajele 

desfăcute se folosesc pe parcursul aceleiaşi lucrări. 

Proprietăţile uleiului păstrat în cutii deschise, se pot 

schimba. 

Cod produs:    257 0070 
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INSTRUCŢIUNI DE APLICARE: 

 

CONDIŢII DE APLICARE: Se aplică pe suprafeţe uscate, cu o umiditate a lemnului de sub  

20%, deoarece uleiul nu se absoarbe corespunzător în lemn cu umiditate ridicată, iar  

uscarea va fi lentă. Datorită faptului că lemnul saturat la presiune mare are în general  

umiditate ridicată, suprafeţele de acest gen se recomandă a se trata cu ulei după 

aproximativ 6 luni. 

Temperatura ambiantă, cea a suprafeţei şi a uleiului în timpul aplicării şi al uscării va fi de cel  

puţin +5°C, la o umiditate relativă a aerului de sub 80%. 

1. PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI:   

Suprafeţe netratate: 

Suprafaţa se curăţă, după care se îndepărtează orice urmă de grăsime, ulei, ceară sau  alte 

impurităţi, precum şi fibrele libere. Eventualele pete de mucegai se îndepărtează cu  agentul 

anti-mucegai Homeenpoisto, aplicat în conformitate cu instrucţiunile de utilizare. 

Suprafeţe tratate anterior cu ulei pentru lemn: 

Se îndepărtează de pe suprafaţă fibrele libere şi straturile descuamate cu o perie de sârmă.  

Eventualele pete de mucegai se îndepărtează cu agentul anti-mucegai Homeenpoisto, aplicat  

în conformitate cu instrucţiunile de utilizare. Dacă pe suprafaţă rămâne peliculă  vizibilă,  

aceasta se îndepărtează înainte de începerea tratării cu Valtti Wood Oil. 

2. APLICARE: 

Uleiul Valtti Wood Oil se omogenizează bine înainte, şi periodic în timpul aplicării. Pentru  

evitarea diferenţelor de nuanţă se recomandă aplicarea uniformă a 1-2 straturi de produs, pe  

întreaga lungime a suprafeţei de lucru. Uleiul neabsorbit, rămas pe suprafaţă se va şterge  

imediat. Mobilierul de grădină se tratează cu un singur strat de ulei. Suprafeţele cu 

porozitate  mai mare pot necesita aplicarea a 2 straturi. Stratul al doilea se aplică doar după 

uscarea  suprafeţei. Tratarea cu ulei a lemnului închide culoarea acestuia. 
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CURĂŢAREA USTENSILELOR: 

După ştergere, ustensilele folosite se spală cu diluant 1050. Uleiul uscat se îndepărtează prin 

spălare cu Pensselipesu. 

 

ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢAREA SUPRAFEŢEI: 

În condiţii normale uleiul ajunge la uscare totală, solidificare şi durabilitate maximă, la 

aproximativ o săptămână după aplicare. Se recomandă ca în această perioadă suprafaţa să 

fie mânuită cu grijă. În caz că suprafaţa necesită curăţare imediat după aplicare, sau la scurt 

timp după aceasta, se va folosi o perie moale sau o cârpă uşor umezită, dar nu mai devreme 

de 2 zile de la aplicare. 

După o săptămână: suprafaţa se spală cu o soluţie de Huoltopesu diluată în proporţie de 

1:10 cu apă. Suprafeţele foarte murdare şi petele dificile se spală cu o soluţie mai 

concentrată a agentului de curăţare (1 parte detergent : 1 parte apă). După aceasta, 

suprafaţa se clăteşte cu apă şi se lasă să se usuce. 

 

REÎNNOIREA TRATAMENTULUI: 

În caz de nevoie, se reînnoieşte tratamentul cu ulei. Suprafeţele expuse factorilor atmosferici  

pot necesita reînnoirea anuală a tratatamentului cu Valtti Wood Oil. 
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MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII ŞI PSI: 

Xn, produs nociv. 

Conţine: nafta (ulei mineral) hidrotratat greu, solvent nafta, aromatic, uşor, tolilfluanid.  

Conţine substanţe sensibilizante (tolilfluanid, metil etil cetoximă) şi poate declanşa reacţii  

alergice la persoanele hipersensibile. 

Fraze de securitate:  R10 Inflamabil 

R20 Nociv prin inhalare 

R65 Nociv: poate provoca afecțiuni pulmonare prin înghițire 

R52/53 Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung  

asupra mediului acvatic 

S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor  S23 A nu inspira /vaporii/aerosolii  S29 A nu se arunca 

la canalizare 

S51 A se utiliza numai în spații bine ventilate 

S62 În caz de înghițire, a nu se provoca voma; se consultă imediat medicul și i se arată  

ambalajul (recipientul) sau eticheta. 

Pentru detalii vezi fişa tehnică de securitate. 

 

MĂSURI DE EVITARE A POLUĂRII MEDIULUI: 

Produsul nu se varsă în canalizare. Deşeurile lichide şi ambalajele golite, uscate, se reciclează 
conform regulamentelor locale. 

Atenţie! 

Pericol de autoinflamare! 

Materialele îmbibate cu acest produs (cârpe, bureţi, sau praful rezultat din șlefuirea 
suprafeţei tratate) prezintă pericol de autoinflamare, şi în consecinţă, înainte de neutralizarea 
lor, acestea se vor păstra în apă, se vor usca în aer liber sau se vor arde imediat după 
terminarea tratamentului. 

 

DISTRIBUITOR: 

S.C. Holver S.R.L. 




