Catalog al produselor

VOPSELE DECORATIVE PENTRU INTERIOR
Pereţi şi tavane
FEELINGS UNIVERSAL PRIMER

Descriere: Grund cu conţinut de latex acrilic pe bază de apă, pentru pereţi şi tavane interioare. Conferă aspect mat. Emisie redusă de mirosuri. Clasificare emisii nocive ale materialelor
de construcţii: clasa M1.
Domenii de utilizare: Amorsarea suprafeţelor tencuite, gletuite, din beton, cărămidă,
gips-carton, MDF, etc.
Gamă de culori: Alb, nuanţare în culorile deschise ale întregului paletar Tikkurila.
Mat
7 – 10 m²/l
0,9L, 2,7L; 9L

FEELINGS INTERIOR PAINT

Descriere: Vopsea de finisare mată cu conţinut de latex acrilic, pe bază de apă, utilizată la
interior pentru protecţia şi decorarea pereţilor şi a tavanelor. Rezistentă la spălare. Emisie
redusă de mirosuri. Clasificare emisii nocive ale materialelor de construcţii: clasa M1.
Domenii de utilizare: Vopsirea pereţilor tencuiţi, din beton, cărămidă, gipscarton, MDF, a
suprafeţelor tapetate*, etc.
Gamă de culori: Alb, nuanţare în culorile întregului paletar Tikkurila, a paletarului NCS, etc.
Mat
7-12 m²/l
0,9L; 2,7L; 9L

FEELINGS EXTRA DURABLE PAINT

Descriere: Vopsea de finisare cu conţinut de latex acrilic pe bază de apă, utilizată la interior
pentru pereţi şi tavane. Rezistenţă excelentă la spălare.
Domenii de utilizare: Vopsirea suprafeţelor tencuite, gletuite, din beton, cărămidă,
gipscarton, MDF, etc. Recomandată în special pentru suprafeţele din spaţii umede, unde sunt
necesare spălări frecvente cu dezinfectanţi sau detergenţi puternici.*
Gamă de culori: Alb şi nuanţare în toate nuanţele din paletarul Tikkurila, NCS, etc.
Semimat
5-8 m²/l
0,9L; 2,7L; 9L

FEELINGS MOISTURE STOP

Descriere: Grund hidroizolant pe bază de apă, cu conţinut de aditivi anti-mucegai, pentru
îmbunătăţirea rezistenţei la apă a pereţilor şi tavanelor din spaţiile cu umiditate ridicată.
Recomandat în special pentru pereţi interiori în bucătării, băi, piscine, spaţii de deservire, etc.
Domenii de utilizare: Amorsarea suprafeţelor tencuite, din beton, gipscarton, etc.*
Gamă de culori: verde transparent (culoare de fabricaţie)
Semimat
4-6 m²/l
3L

*Se vor respecta întocmai instrucţiunile de amorsare
Gradul real de acoperire depinde de capacitatea de absobţie a suportului şi de metoda de aplicare.

PRODUSE CU EFECTE DECORATIVE
TAIKA OPAQUE PEARL PAINT

FEELINGS EFFECT PAINT

TAIKA TRANSCLUCENT PEARL GLAZE

TUNTO (Karhea) - COURSE TEXTURED FINISH

TAIKA TRANSLUCENT TWO-COLOURED PEARL GLAZE

TUNTO (Hieno)- FINE TEXTURED FINISH

Descriere:Vopsea de finisare acrilică sidefie, nuanţabilă, cu efect perlat, pe bază de apă. Iluminarea favorabilă a suprafeţei vopsite cu acest produs sporeşte efectul de ansamblu al ambientului.
Domenii de utilizare: Vopsirea suprafeţelor interioare din lemn, PFL, placă aglomerată,
suprafeţe metalice, din gipscarton, beton, etc.*
Gamă de culori: Auriu (KM), argintiu (HM), nuanţare în nuanţele paletarului Taika.
Sidefiu
6-8 m²/l
0,225L; 0,9L; 2,7L

Descriere: Vopsea specială semi-transparentă pe bază de apă, pentru crearea aspectului perlat.
Datorită faptului că vopseaua este semi-transparentă, aspectul final este foarte mult influenţat de
culoarea suportului. Efectele speciale create de vopsea se pot scoate în evidenţă prin iluminarea
favorabilă a suprafeţei.
Domenii de utilizare: Vopsirea suprafeţelor interioare uscate, acolo unde se doreşte crearea
efectelor de culoare speciale.*
Gamă de culori: Auriu (KL), argintiu (HL), nuanţare conform paletarului Taika.
Semilucios
8 m²/l
0,9L

Descriere: Vopsea specială semi-transparentă pe bază de apă, pentru crearea aspectului perlat.
Datorită faptului că vopseaua este semi-transparentă, aspectul final este foarte mult influenţat de
culoarea suportului. Efectele speciale create de vopsea se pot scoate în evidenţă prin iluminarea
favorabilă a suprafeţei.
Domenii de utilizare:Vopsirea suprafeţelor interioare uscate, acolo unde se doreşte
crearea aspectelor speciale de culoare.*
Gamă de culori: GOLD (auriu - argintiu)
Semilucios
9-12 m²/l
1L

Descriere: Vopsea de finisare translucidă, inodoră, pe bază de apă pentru texturarea
suprafeţelor interioare. Timpul de uscare relativ lung al vopselei permite texturarea uşoară a
suprafeţelor cu pensula, trafaletul, cu o cârpă, un burete, etc.
Domenii de utilizare: Texturare decorativă a pereţilor şi tavanelor interioare.*
Gamă de culori: Nuanţare conform întregului paletar Tikkurila Symphony, al paletarelor Feelings, NCS, etc.
Mat
13-18 m²/l
0,9L

Descriere: Glet acrilic de structurare, pe bază de apă, pentru pereţi şi tavane interioare.
Domenii de utilizare: Texturarea decorativă a suprafeţelor tencuite, din beton nou sau deja
vopsit, a celor din cărămidă, gipscarton şi placă aglomerată.*
Gamă de culori: Nuanţare în culorile paletarului Tunto şi cele din paletarul Tikkurila Symphony,
permise de sistemul de nuanţare.
Mat
0,5-0,7 m²/l
10L

Descriere: Glet acrilic de structurare, pe bază de apă, pentru pereţi şi tavane interioare.
Domenii de utilizare: Texturarea decorativă a suprafeţelor tencuite, din beton nou sau deja
vopsit, a celor din cărămidă, gipscarton şi placă aglomerată.*
Gamă de culori: Nuanţare în culorile paletarului Tunto şi cele din paletarul Tikkurila Symphony,
permise de sistemul de nuanţare.
Mat
1-9 m²/l
3l; 10L

TAIKA STARDUST

Descriere: Vopsea acrilică mată, pe bază de apă, cu efect decorativ. Vopseaua fiind transparentă,
aspectul final al suprafeţei este foarte mult influenţat de culoarea substratului. Efectele speciale se
pot scoate în evidenţă prin iluminarea puternică a suprafeţei.
Domenii de utilizare: Vopsirea de efect a suprafeţelor interioare, uscate, vopsite în prealabil cu
Feelings Interior Paint, în clădiri rezidenţiale, birouri, unităţi comerciale, etc.*
Gamă de culori: Auriu şi argintiu (produsul nu se poate nuanţa)
Mat
6-10 m²/l
0,33L; 1L; 3L

*Se vor respecta întocmai instrucţiunile de amorsare.
Gradul real de acoperire depinde de capacitatea de absobţie a suportului şi de metoda de aplicare.

PRODUSE PENTRU LEMN
Grunduri
FEELINGS FURNITURE PRIMER

Descriere: Grund acrilic pe bază de apă pentru suprafeţe interioare. Aderenţă excelentă, putere mare
de acoperire şi capacitate bună de umplere. Este grundul ideal al vopselei Feelings Furniture Paint.
Domenii de utilizare: Pentru amorsarea lambriurilor, a suprafeţelor interioare din lemn, MDF,
pentru pereţi, uşi, ferestre, etc.*
Gamă de culori: Alb, nuanţare conform culorilor deschise ale paletarelor Feelings Interior, Tikkurila Symphony şi Furniture Paint, precum şi cele ale paletarelor RAL, NCS, BS 4800, etc.
Mat
1-9 m²/l
0,9l; 2,7L

VOPSELE DE FINISARE PENTRU LEMN ŞI SUPRAFEŢE METALICE
FEELINGS FURNITURE PAINT
Descriere: Vopsea de finisare acrilică inodoră, pe bază de apă. Se poate utiliza pe suprafeţe
variate. Conferă aspect decorativ, acoperirea este durabilă şi rezistentă la spălare.
Domenii de utilizare: Vopsirea lambriurilor, a suprafeţelor interioare din lemn, MDF, pentru
uşi, ferestre, plinte, buiandrugi, pereţi interiori, etc.*
Gamă de culori: Alb, nuanţare conform paletarelor Feelings Interior, Tikkurila Symphony şi
Feelings Furniture.
Semimat
8-10 m²/l
0,9L; 2,7L

OTEX ADHESION PRIMER

EMPIRE

JEHU

MIRANOL

Descriere: Grund pe bază de răşini speciale cu uscare rapidă pentru suprafeţe interioare şi exterioare. Aderenţă excelentă la substraturi dificile.
Domenii de utilizare: Grunduirea suprafeţelor din lemn, sticlă, faianţă, PVC, plastic, aluminiu,
tablă zincată, fibră de sticlă. Recomandată şi în cazul suprafeţelor tratate anterior cu vopsele cu
catalizator acid.*
Gamă de culori: Alb, nuanţare în culorile paletarelor Tikkurila Symphony, NCS, etc.
Mat
8-10 m²/l
0,33L; 0,9L; 2,7L; 9L

Descriere: Grund alchidic
Domenii de utilizare: Pentru uz interior ca grund, grund de umplere şi ca strat intermediar pe
suprafeţe din lemn, placă fibrolemnoasă, dar şi pentru suprafeţe metalice tratate în prealabil cu
agent anticoroziv. Pentru uşi, ferestre şi piese de mobilier.*
Gamă de culori: Alb, nuanţare conform culorilor deschise ale paletarului Tikkurila Symphony.
Mat
10-15 m²/l
0,9l; 2,7L

Descriere: Email alchidic thixotropic
Domenii de utilizare: Vopsirea suprafeţelor interioare din metal, lemn, placă fibrolemnoasă.
Pentru vopsirea pieselor de mobilier, a jucăriilor, pentru uşi, ferestre şi corpuri de încălzire din
spaţii interioare.*
Gamă de culori: Nuanţare în culorile permise de sistemul de nuanţare Tikkurila.
Semimat
10-12 m²/l
0,225L; 0,9L; 2,7L; 9L

Descriere: Email universal alchidic, thixotrop, pentru suprafeţe interioare şi exterioare, metalice sau din lemn. Întindere foarte bună. Se poate utiliza şi pe suprafeţe verticale.
Domenii de utilizare: Pentru uşi, ferestre, piese de mobilier, mobilă pentru copii, biciclete,
plăci de firme, etc. Produsul se poate utiliza pentru revopsirea suprafeţelor tratate anterior cu
vopsele alchidice sau vopsele cu catalizator acid.*
Gamă de culori: Nuanţare conform paletarelor Miranol şi Tikkurila Symphony.
Lucios
10-14 m²/l
0,225L; 0,9L; 2,7L; 9L

PRODUSE PENTRU SUPRAFEŢE METALICE
ROSTEX

Descriere: Grund alchidic anticoroziv cu conţinut de uleiuri. Nu conţine plumb, şi pigmenţi cromatici.
Domenii de utilizare: Recomandat în mod deosebit pentru grunduirea suprafeţelor din oţel.
Se poate utiliza şi pentru grunduirea suprafeţelor din tablă zincată şi cele din metale neferoase,
dar acestea din urmă se vor asperiza înainte de aplicarea grundului. Protejează foarte bine
substratul şi creează suport durabil pentru vopseaua de finisare.*
Gamă de culori: Alb, roşu
Mat
10 m²/l
1L; 3L; 10L

MIRANOL DECORATIVE PAINT

Descriere: Email pentru decorarea suprafeţelor interioare. Se poate utiliza pe suprafeţe din
tablă zincată, poliester şi suprafeţe vopsite anterior cu vopsele alchidice.
Domenii de utilizare: Pentru vopsirea elementelor decorative şi obiectelor metalice sau din
lemn, noi sau vopsite, a pereţilor interiori, etc.*
Gamă de culori: GOLD (auriu), SILVER (argintiu), COPPER (cupru)
Lucios
10-13 m²/l
0,1L; 1L

*Se vor respecta întocmai instrucţiunile de amorsare
Gradul real de acoperire depinde de capacitatea de absobţie a suportului şi de metoda de aplicare.

LACURI PENTRU SUPRAFEŢE DIN LEMN
UNICA SUPER URETHANE ALKYD LACQUER

KIVA INTERIOR LACQUER

SUPI BENCH PROTECTION

PANEL ACE

Descriere: Lac uretan-alchidic cu uscare rapidă pentru suprafeţe interioare şi exterioare, din lemn.
Oferă protecţie împotriva radiaţiilor UV, încetineşte decolorarea cauzată de razele solare.
Domenii de utilizare: Pentru vopsirea uşilor, ferestrelor şi a podelelor din lemn, precum şi pentru
vopsirea porţiunilor navale (vapoare) aflate deasupra liniei de plutire.*
Gamă de culori: Nuanţare conform paletarului Tikkurila Lacquer.
Semilucios, Lucios
8-10 m²/l
0,225L; 0,9L; 2,7L; 9L

Descriere: Ulei cu rol protectiv pentru suprafeţe din lemn. Formează peliculă hidrofugă, care
respinge murdăria.
Domenii de utilizare: Tratarea băncilor din saune şi a altor suprafeţe curate, din lemn netratat.*
Gamă de culori: Incolor, aprofundează culoarea originală a lemnului.
Nedefinit
8-15 m²/l
0,25L; 1L

Descriere: Lac acrilic inodor pe bază de apă, nuanţabil, rezistent la abraziune, fără efect de
îngălbenire, pentru suprafeţe interioare din lemn.
Domenii de utilizare: Mese, scaune, rafturi pentru cărţi, lambriuri, uşi, jucării, etc. Se utilizează
de asemenea, pentru protecţia suprafeţelor tratate cu baiţ. Nu se recomandă aplicarea pe pardoseli
din lemn.*
Gamă de culori: Nuanţare conform paletarului Tikkurila Interior Lacquer.
Lucios, semilucios, semimat
8-14 m²/l
0,9L; 2,7L; 9L

Descriere: Lac acrilic inodor pe bază de apă pentru suprafeţe interioare din lemn. Conţine aditivi
de protecţie împotriva radiaţiilor UV.
Domenii de utilizare: Suprafeţele interioare din lemn, placaj furnir, acoperiri decorative
din lemn, uşi şi tavane din lemn. Recomandat de asemenea şi pentru acoperirea protectivă a
suprafeţelor din lemn tratate cu baiţ. Nu se recomandă aplicarea pe pardoseli sau mobilier.*
Gamă de culori: Nuanţare conform paletarului Tikkurila Interior Lacquer.
Semimat, mat
8-12 m²/l
0,9L; 2,7L; 9L

SUPI SAUNA FINISH

Descriere: Lac acrilic pe bază de apă pentru suprafeţe interioare. Pentru tratarea pereţilor şi
tavanelor din spaţii cu umiditate ridicată. Are efect hidrofug şi de protecţie împotriva murdăriei.
Conţine aditivi anti-mucegai (eficient şi împotriva mucegaiului albastru).
Domenii de utilizare: Tratarea suprafeţelor interioare din lemn, placă fibrolemnoasă şi din
beton. Se vor respecta întocmai instrucţiunile de aplicare. Recomandată în special pentru pereţii
şi tavanele din băile de abur, pentru duşuri şi vestiare în saune. Nu se va utiliza pentru tratarea
băncilor din saune.*
Gamă de culori: Nuanţare conform paletarului Interior Lacquer.
Mat
8-12 m²/l
0,9L; 2,7L; 9L

SUPI CLEANING AGENT

Descriere: Detergent acid cu efect dezinfectant şi înălbitor care dizolvă depunerile de calcar. În
ciuda acidităţii sale, produsul este un agent de curăţare delicat ce nu cauzează coroziune. A nu se
folosi împreună cu produse ce conţin clor.
Domenii de utilizare: Saune şi alte încăperi umede.
1L

*Se vor respecta întocmai instrucţiunile de grunduire.
Gradul real de acoperire depinde de capacitatea de absobţie a suportului şi de metoda de aplicare.

PARDOSELI
BETOLUX

Descriere: Vopsea uretan-alchidică pentru podelele interioare din beton şi lemn, expuse la
solicitări mecanice şi chimice reduse.
Domenii de utilizare: Vopsirea podelelor din spaţii rezidenţiale şi comerciale, a podelelor din
depozite, garaje, etc. Utilizabilă şi pe suprafeţe deja vopsite.*
Gamă de culori: Alb, nuanţare în majoritatea nuanţelor din paletarele Tikkurila Floor Paint şi
Tikkurila Symphony.
Lucios
7-11 m²/l**
0,9L; 2,7L; 9L
**podele din beton: 7-9 m²/l, pardoseli din lemn: 9-11 m²/l

LACURI
PARQUET ACE PRIMING LACQUER

Descriere: Lac de amorsare poliuretan acrilic inodor, pe bază de apă, pentru grunduirea
suprafeţelor interioare din lemn, recomandat a se utiliza înainte de aplicarea lacului Parquet Ace
Gloss Finishing Lacquer.
Domenii de utilizare: Pardoseli, parchet, etc. Utilizabil şi pe suprafeţe deja lăcuite. Nu se
recomandă utilizarea pe suprafeţe din pin siberian, stejar afumat sau fag brun.*
Gamă de culori: translucid
15-20 m²/l
1L; 3L; 10L

PARQUET ACE GLOSS FINISHING LACQUER

Descriere: Lac de finisare poliuretan acrilic pe bază de apă pentru suprafeţe interioare din lemn
şlefuit şi pentru reînnoirea lucrărilor de lăcuire. Nu se recomandă utilizarea pe suprafeţe din pin
siberian, stejar afumat sau fag brun.
Domenii de utilizare: Parchet şi podele de scândură, precum şi lăcuirea suprafeţelor interioare
din lemn expuse la solicitări mecanice şi chimice intense.*
Gamă de culori: incolor
Lucios
10-15 m²/l
1L; 3L; 10L

*Se vor respecta întocmai instrucţiunile de grunduire.
Gradul real de acoperire depinde de capacitatea de absobţie a suportului şi de metoda de aplicare.

VOPSELE DECORATIVE DE EXTERIOR
FAŢADE
GRUNDURI
FINNGARD PRIMER (W)

FINNGARD NOVASIL

FINNGARD SILICATE PRIMER

FINNGARD SILICATE PAINT

Descriere: Grund pe bază de silicat şi pe bază de apă, pentru faţade exterioare (concentrat).
Îmbunătăţeşte efectul hidrofug.
Domenii de utilizare: Amorsarea suprafeţelor din beton şi a tencuielilor cu strat mineral subţire,
amorsarea tencuielilor tradiţionale din var, pe bază de var-ciment şi ciment.*
Gamă de culori: Translucid
Nedefinit
2-4 m²/l
0,5L; 1L

Descriere: Grund anorganic pe bază de silicat pentru faţade exterioare, pentru amorsare înainte
de vopsirea cu Finngard Silicate Paint.
Domenii de utilizare: Amorsarea suprafeţelor din beton şi a tencuielilor minerale. Utilizabil şi pe
suprafeţe tratate cu var sau vopsele pe bază de silicat.*
Gamă de culori: Translucid
Nedefinit
4-6 m²/l
3L; 10L

Descriere: Vopsea silicon-acrilică pe bază de apă, pentru faţade. Are efect hidrofug, formează
peliculă cu permeabilitate ridicată la vapori, ce îşi mentine culoarea şi este rezistentă la intemperii (ploi, variaţii de temperatură, radiaţii UV).
Domenii de utilizare: Protecţia şi decorarea suprafeţelor din beton şi a tencuielilor cu strat
mineral subţire, a tencuielilor tradiţionale pe bază de var-ciment şi ciment şi a tencuielilor acrilice
şi siliconice.*
Gamă de culori: Nuanţare conform paletarului Tikkurila Facade.
Mat
6-9 m²/l
0,9L; 2,7L; 9L; 18L

Descriere: Vopsea anorganică pe bază de apă, cu conţinut de silicat, pentru faţade interioare şi
exterioare.
Domenii de utilizare: Vopsirea suprafeţelor din beton, a tencuielilor de var şi var-ciment, a suprafeţelor
din cărămidă var-nisip. Aplicabilă şi pe suprafeţe deja vopsite cu vopsele siliconice sau de var.*
Gamă de culori: Nuanţare conform paletarului Tikkurila Facade.
Mat
3-5 m²/l
2,7L; 9L; 18L

VOPSELE PENTRU FAŢADE
FINNGARD COLOR

Descriere: Vopsea acrilică pe bază de apă. Formează acoperire elastică şi durabilă, rezistentă la
intemperii.
Domenii de utilizare: Faţade din beton şi ciment. Vopsirea suprafeţelor din beton sau a tencuielilor noi sau deja vopsite.*
Gamă de culori: Nuanţare conform paletarului Tikkurila Facade.
Mat
3-6 m²/l
2,7L; 9L; 18L

FINNGARD CONCRETE

Descriere: Vopsea acrilică pe bază de apă, pentru socluri şi faţade exterioare. Are efect hidrofug,
formează peliculă cu permeabilitate ridicată la vapori, ce îşi mentine culoarea şi este rezistentă la
intemperii (ploi, variaţii de temperatură, radiaţii UV).
Domenii de utilizare: Protecţia şi decorarea suprafeţelor din beton şi a tencuielilor cu strat
mineral subţire, a tencuielilor tradiţionale pe bază de var-ciment şi ciment şi a tencuielilor acrilice
şi siliconice.*
Gamă de culori: Nuanţare conform paletarului Tikkurila Facade.
Mat
4-8 m²/l
0,9L; 2,7L; 9L

*úprava podkladu podle návodu na Domenii de utilizare.
Vydatnost je závislá od drsnosti, pórovitosti, savosti povrchu a způsobu aplikace.

VOPSELE PENTRU LEMN
GRUND PENTRU CONSERVAREA LEMNULUI
VALTTI AKVIBASE+

VALTTI SATIN

Descriere: Grund inodor pe bază de apă pentru exterior, pentru suprafeţe din lemn vechi şi noi.
Protejează lemnul împotriva mucegaiului albastru şi al putrezirii. Pătrunde adânc în lemn, se usucă
rapid.
Domenii de utilizare: Grunduirea suprafeţelor exterioare din lemn, cum ar fi: grinzi, garduri,
mobilier de grădină, uşi, ferestre, faţade din lemn, etc. Este grundul ideal al suprafeţelor predispuse către contaminarea cu fungi.*
Gamă de culori: Translucid
Nedefinit
4-5 m²/l
0,9L; 2,7L; 9L

LAZURI SUBŢIRI

Descriere: Lazură semi-transparentă hidrofugă, thixotropică, foarte rezistentă la radiaţii UV şi la
intemperii, pentru lemn exterior.
Domenii de utilizare: Vopsirea suprafeţelor din lemn în exterior: faţade de lemn, ferestre,
jaluzele, rulouri exterioare, uşi de intrare, garduri, depozite, mobilier de grădină, etc.*
Gamă de culori: Nuanţare conform paletarului Tikkurila Valtti (lazură subţire).
Aspect satinat
4-12 m²/l
0,9L; 2,7L; 9L

LAZURI GROASE
VALTTI AKVACOLOR

VALTTI OPAQUE

VALTTI COLOR NEW

VALTI TEHO

Descriere: Lazură pe bază de apă pentru conservarea lemnului, cu liant alchidic pe bază de ulei
natural. Încetineşte efectele dăunătoare ale radiaţiilor UV, ale mucegaiului (şi al mucegaiului
albastru), încetineşte procesul de putrezire.
Domenii de utilizare: Pentru tratarea grinzilor din exterior, a suprafeţelor din cherestea şi lemn
geluit, tratarea diferitelor plăci de lemn. Se aplică pe construcţii din lemn netratat sau tratate deja
cu agenţi de conservare.*
Gamă de culori: Nuanţare conform paletarului Tikkurila Valtti (lazură subţire).
Mat
4-12 m²/l
0,9L; 2,7L; 9L

Descriere: Lazură semi-transparentă pe bază de solvent pentru suprafeţe exterioare din lemn.
Protejează lemnul de daunele cauzate de umiditate, evidenţiază nervura şi frumuseţea naturală a
lemnului. Creează peliculă rezistentă la biocoroziune, măreşte rezistenţa lemnului faţă de acţiunea
dăunătoare a umidităţii şi a radiaţiilor UV.
Domenii de utilizare: Tratarea suprafeţelor exterioare din lemn: pereţi, rame pentru ferestre,
uşi, garduri, balustrade, spaliere, mobilier de grădină, etc.*
Gamă de culori: Nuanţare conform paletarului Tikkurila Valtti (lazură subţire).
Mat
8-12 m²/l
0,9L; 2,7L; 9L

VALTTI (COLOR) EXTRA

Descriere: Lazură cu formare de film semi-transparent pentru lemn exterior. Protejează lemnul
de efectele dăunătoare ale condiţiilor atmosferice, şi evidenţiază frumuseţea naturală a acestuia.
Încetineşte procesul de deteriorare cauzat de umiditate, radiaţiile UV, putrezire şi mucegai
(mucegai albastru).
Domenii de utilizare: Acoperire protectivă a lemnului exterior: ferestre, uşi, garduri, depozite
de lemn, mobilier de grădină, etc. Recomandată în special pentru tratarea ramelor pentru uşi şi
ferestre, precum şi a diferitelor elemente decorative din lemn.*
Gamă de culori: Nuanţare conform paletarului Tikkurila Valtti (lazură subţire).
Lucios
4-12 m²/l
0,9L; 2,7L; 9L

Descriere: Vopsea acrilică cu conţinut alchidic pe bază de apă, pentru finisarea suprafeţelor din
lemn exterior.
Domenii de utilizare: Vopsirea suprafeţelor exterioare din lemn: uşi, ferestre (cu excepţia
suprafeţelor de închidere), case de lemn (buşteni), garduri, depozite şi mobilier de grădină.
Utilizabilă şi pentru revopsirea suprafeţelor vopsite cu vopsele alchidice sau a celor lăcuite.*
Gamă de culori: Nuanţare conform paletarului Tikkurila Valtti (lazură groasă).
Semimat
4-12 m²/l
0,9L; 2,7L; 9L

Descriere: Vopsea de finisare thixotropică rezistentă la radiaţiile UV şi la intemperii, pentru
suprafeţe exterioare din lemn. Pătrunde adânc în structura lemnului.
Domenii de utilizare: Vopsirea suprafeţelor din lemn european şi exotic. Vopsirea lemnului
exterior: grinzi, panouri din lemn, faţade şi elemente de faţadă din lemn, garduri, pergole, case
din lemn, etc.*
Gamă de culori: Nuanţare conform paletarului Tikkurila Valtti (lazură groasă)
Semimat
6-11 m²/l
0,9L; 2,7L; 9L

TEHO WINDOW

Descriere: Vopsea ulei alchidică cu uscare rapidă.
Domenii de utilizare: Vopsirea uşilor, ramelor pentru ferestre, a mobilierului de grădină şi a
altor suprafeţe exterioare din lemn nou sau deja vopsit.*
Gamă de culori: Nuanţare conform paletarului Tikkurila Valtti (lazură groasă).
Semilucios
8-10 m²/l
0,9L; 2,7L; 9L

*Se vor respecta întocmai instrucţiunile de grunduire.
Gradul real de acoperire depinde de capacitatea de absobţie a suportului şi de metoda de aplicare.

ULEIURI PENTRU LEMN
VALTTI WOOD OIL

Descriere: Ulei tradiţional pe bază de solvent, pentru lemn. Protejează lemnul de efectele
dăunătoare ale umezelii şi de fisurarea la suprafaţă. Este recomandat pentru suprafeţe exterioare.
Domenii de utilizare: Tratarea lemnului exterior: mobilier de grădină, terase, scări de lemn,
garduri, balustrade, debarcadere, etc.*
Gamă de culori: Incolor, nuanţare conform paletarului Tikkurila Valtti (lazură subţire).
Nedefinit
5-7 m²/l
0,9L; 2,7L; 9L

ACOPERIŞURI
PANSSARIMAALI

Descriere: Vopsea alchidică cu conţinut de pigmenţi anticorozivi activi.
Domenii de utilizare: Vopsirea suprafeţelor exterioare din metal: acoperişuri de tablă, jgheaburi,
ţevi de scurgere (apă), panouri de tablă, balustrade, diferite alte suprafeţe şi structuri din oţel sau
metale neferoase.*
Gamă de culori: Nuanţare conform paletarelor Tikkurila Metal Roofs şi Tikkurila Wooden Facades.
Semilucios
8-12 m²/l
0,9L; 2,7L, 9L

VALTTI WOOD OIL AKVA

Descriere: Produs tradiţional de ulei vegetal, pe bază de apă. Protejează lemnul de efectele
dăunătoare ale umidităţii, şi reduce riscul de fisurare la suprafaţă. Este recomandat pentru tratarea
suprafeţelor exterioare din lemn.
Domenii de utilizare: Mobilier de grădină, terase, scări de lemn, garduri, uşi.*
Gamă de culori: Incolor, nuanţare conform paletarului Tikkurila Valtti (lazură subţire).
Nedefinit
5-7 m²/l
0,9L; 2,7L

VALTTI NON-SLIP

Descriere: Ulei anti-alunecare pe bază de apă, pentru lemn exterior. Protejează lemnul de
efectele dăunătoare ale umidităţii, de murdărie, şi reduce riscul de fisurare la suprafaţă.
Domenii de utilizare: Tratarea lemnului exterior: terase, debarcadere, scări de lemn, etc.*
Gamă de culori: Incolor, nuanţare conform paletarului Tikkurila Valtti (lazură subţire).
Nedefinit
8-12 m²/l
1L

VALTTI FURNITURE OIL

Descriere: Ulei tradiţional pe bază de solvent. Se utilizează pentru tratarea lemnului exterior.
Protejează lemnul de efectele dăunătoare ale umidităţii, şi reduce riscul de fisurare la suprafaţă.
Domenii de utilizare: Tratarea lemnului exterior: mobilier de grădină, terase, scări de lemn,
garduri, balustrade, lăzi de flori, uşi. Utilizabil şi pe suprafeţe din lemn netratat sau tratat termic.*
Gamă de culori: Maroniu
Nedefinit
5-8 m²/l
0,9L

*Se vor respecta întocmai instrucţiunile de grunduire.
Gradul real de acoperire depinde de capacitatea de absobţie a suportului şi de metoda de aplicare.

ALTE PRODUSE
DILUANŢI
DILUANT 1050

ROAD MARK PAINT

DILUANT 1032

ŞABLOANE DE VOPSIT

Descriere: Spirt alb cu conţinut de răşini alchidice pentru diluarea lacurilor şi a vopselelor.
Produsul se foloseşte de asemenea, pentru curăţarea instrumentelor de vopsit şi pentru degresarea
suprafeţelor ce urmează a fi vopsite cu produse alchidice.
Domenii de utilizare: Diluarea lacurilor şi a vopselelor până la viscozitatea corespunzătoare,
pentru facilitarea aplicării cu rola sau cu pensula. Curăţarea suprafeţelor interioare şi exterioare ce
urmează a fi vopsite.
1L; 3L

Descriere: Spirt alb cu conţinut de răşini alchidice pentru diluarea lacurilor şi a vopselelor.
Domenii de utilizare: Diluarea vopselelor şi lacurilor Miranol, respectiv Unica până la viscozitatea corespunzătoare care permite aplicarea prin pulverizare.
1L; 3L

Descriere: Vopsea de marcaj rutier cu conţinut de răşini acrilice speciale, pe bază de apă, cu
uscare deosebit de rapidă.
Domenii de utilizare: Vopsirea marcajelor rutiere pe suprafeţe din asfalt, bitumen, etc.*
Gamă de culori: Alb, galben
Mat
1-2 m²/l
1L; 10L

Descriere: Colecţia de şabloane de vopsit Tikkurila conţine o varietate de şabloane inspiraţionale,
de dimensiuni mari şi mici, cu posibilităţi multiple de utilizare. Şabloanele se pot utiliza separat
sau împreună, la decorarea unui perete întreg pentru obţinerea efectului de tapetă, sau pentru a
sublinia anumite puncte cheie ale unei încăperi. Prin combinarea diferitelor vopsele, culori şi grade
de luciu, este posibilă crearea unor suprafeţe unice, de mare valoare estetică.
Domenii de utilizare: Dintre produsele Tikkurila, cele mai corespunzătoare vopsele care se
pot utiliza împreună cu şabloanele de vopsit, sunt vopselele acrilice cu conţinut de latex. De
asemenea, prin natura lor decorativă, vopselele din gama Taika sunt compatibile cu lucrările de
decorare şi şablonare, şi oferă posibilităţi nelimitate de creare a unui ambient special.

ALTE PRODUSE
MAGNETIC

Descriere: Vopsea specială pe bază de apă pentru interior. Creează suprafaţă magnetică. Pentru o
culoare diferită de cea de fabricaţie, suprafaţa se poate vopsi cu unul sau două straturi de vopsea
lavabilă pentru interior.
Domenii de utilizare: Suprafeţe interioare din beton, tencuite, gletuite sau placă aglomerată,
din spaţii ferite de umezeală.*
Gamă de culori: gri
Mat
1-2 m²/l
0,5L

BLACKBOARD PAINT

Descriere: Vopsea acrilică cu conţinut de latex pe bază de apă, pentru table şcolare. Pe suprafeţele
vopsite cu Blackboard Paint scrisul cu creta este uşor, suprafeţele sunt uşor de curăţat şi întreţinut.
Domenii de utilizare: Vopsirea tablelor de scris.*
Gamă de culori: negru, verde
Mat
9-12 m²/l
1L

*Se vor respecta întocmai instrucţiunile de grunduire.
Gradul real de acoperire depinde de capacitatea de absobţie a suportului şi de metoda de aplicare.

VOPSELE INTERIOARE
PURE WHITE

Descriere: Vopsea acrilică, durabilă, pe bază de apă, pentru pereţi şi tavane interioare. Putere de
acoperire excelentă, rezistenţă la frecare. Structura sa microporoasă permite respiraţia pereţilor.
Domenii de utilizare: Vopsirea suprafeţelor cu tencuială din gips sau var-ciment, a suprafeţelor
din beton, lemn, PFL, placă aglomerată, etc.*
Gamă de culori: Alb
Mat
12 m²/l
3L; 10L

JOKER

OPTIVA MATT [5]

Descriere: Vopsea acrilică cu conţinut de latex, pe bază de apă, de calitate superioară,
pentru vopsirea pereţilor şi tavanelor interioare din spaţii rezidenţiale şi de birouri.
Creează suprafaţă durabilă, impermeabilă la apă. Datorită conţinutului de aditivi speciali
de miros, produsul degajă un miros proaspăt, plăcut pe timpul lucrărilor de vopsire şi de
uscare a produsului.
Domenii de utilizare: Vopsirea tavanelor şi a pereţilor interiori tencuiţi sau gletuiţi, a
suprafeţelor din beton, gipscarton, etc, din spaţii rezidenţiale, de birouri, instituţii publice,
şcoli şi instituţii de sănătate (spitale, locuri de joacă pentru copii), precum şi în uzine din
industria alimentară, acolo unde suprafaţa vopsită nu vine în contact direct cu alimente.*
Gamă de culori: Alb, nuanţare conform întregului paletar Tikkurila, NCS, etc.
Mat
până la 16 m²/l
0,9L; 2,7L; 9L

Descriere: Vopsea acrilică cu conţinut de latex, de calitate premium pentru pereţi şi tavane
interioare. Nu conţine aditivi care declanşează astmul sau reacţii alergice. Produsul corespunde
criteriilor stricte de acordare a etichetei ecologice EU (vezi simbolul Eu-eco pe ambalaj).
Clasificare emisii nocive ale materialelor de construcţii: clasa M1.
Domenii de utilizare: Vopsirea suprafeţelor interioare tencuite, gletuite, sau tapetate, a
suprafeţelor din beton, cărămidă, gipscarton, lemn, PFL, placă aglomerată, etc. Produsul este
recomandat în special pentru vopsirea camerelor pentru copii.*
Gamă de culori: Alb, nuanţare conform întregului paletar Tikkurila, NCS, etc.
Mat cu efect satinat
10-12 m²/l
0,225L; 0,9L; 2,7L; 9L; 18L

OPTIVA PRIMER

Descriere: Grund acrilic pe bază de apă pentru pereţi şi tavane interioare. Reduce absorbţia
suportului şi îmbunătăţeşte aderenţa şi puterea de acoperire a finisajului Optiva Matt.
Domenii de utilizare: Amorsarea suprafeţelor tencuite cu var-ciment, a suprafeţelor din gipscarton, etc. Nu se recomandă aplicarea produsului pe suprafeţe văruite.*
Gamă de culori: Nuanţare în culorile deschise ale paletarului Tikkurila Symphony.
Mat
6-8 m²/l
0,9L; 9L

OPTIVA COLOUR

Descriere: Dispersie acrilică pe bază de apă pentru vopsirea pereţilor şi tavanelor interioare din
spaţii rezidenţiale, spaţii de birouri şi spaţii publice. Formează suprafaţă complet netedă.
Domenii de utilizare: Vopsirea suprafeţelor din gipscarton, beton sau a celor tencuite cu var-ciment.*
Gamă de culori: Alb, nuanţare conform întregului paletar Tikkurila, NCS, etc.
Mat
până la 12 m²/l
0,9L; 2,7L; 9L; 18L

*Se vor respecta întocmai instrucţiunile de grunduire.
Gradul real de acoperire depinde de capacitatea de absobţie a suportului şi de metoda de aplicare.

VOPSELE PENTRU INTERIOR ŞI EXTERIOR

PRODUSE PENTRU LEMN ŞI SUPRAFEŢE METALICE
GRUND PENTRU SUPRAFEŢE METALICE
EVERAL PRIMER

Descriere: Grund alchidic pentru interior. Se recomandă pentru grunduirea suprafeţelor din lemn brut,
beton uscat, a suprafeţelor gletuite, din cărămidă, gipscarton, precum şi pentru amorsarea suprafeţelor
vopsite deja cu produse pe bază de var sau clei. Grundul Everal Primer combate decolorarea cauzată
de materialul substratului şi protejează suprafaţa de daunele produse de igrasie şi umiditate. Datorită
consistenţei sale thixotropice, produsul nu picură şi este uşor de aplicat şi pe suprafeţe verticale.
Domenii de utilizare: Amorsarea suprafeţelor interioare din lemn brut, cum ar fi uşi, mobilier,
rame pentru uşi şi ferestre. Produsul se recomandă de asemenea pentru amorsarea pereţilor şi
tavanelor din băi, bucătării, holuri şi coridoare, înainte de vopsirea acestora cu emailuri alchidice.*
Gamă de culori: Alb, nuanţare în culorile deschise ale paletarului Tikkurila şi NCS. 		
Mat
10 -12 m²/l
0,9L

VOPSELE PENTRU LEMN ŞI SUPRAFEŢE METALICE
EVERAL AQUA SEMI MATT [40]

Descriere: Vopsea alchidică semimată, pe bază de apă pentru interior şi exterior, pentru suprafeţe
din lemn şi derivate din lemn, pentru suprafeţe metalice grunduite, şi pentru lambriuri montate pe
suprafeţe interioare tencuite. Se poate aplica pe suprafeţe vopsite cu vopsele alchidice.
Domenii de utilizare: Vopsirea suprafeţelor interioare şi exterioare: mobilier, uşi, rame pentru
ferestre, corpuri de încălzire, mobilier de grădină, lambriuri interioare, etc.*
Gamă de culori: Alb, şi nuanţare în culorile paletarelor Tikkurila Symphony, NCS, RAL, etc.
Semimat
8 -10 m²/l
0,9L; 2,7L

EVERAL SEMI MATT [30]

Descriere: Vopsea alchidică pentru interior şi exterior, pentru suprafeţe metalice şi din tablă
zincată, dar şi pentru suprafeţe din lemn şi derivate din lemn. Rezistentă la solicitări mecanice.
Domenii de utilizare: Vopsirea suprafeţelor interioare şi exterioare: mobilier, uşi, ferestre, garduri,
scări, stâlpi, panouri publicitare, etc.*
Gamă de culori: Nuanţare în culorile paletarelor Tikkurila, NCS, etc., permise de către sistemul de
nuanţare Tikkurila.
Semimat
8 -12 m²/l
0,9L; 2,7L; 9L

EVERAL HIGH GLOSS [90]

Descriere: Vopsea alchidică lucioasă pentru interior şi exterior, pentru suprafeţe metalice, tablă
zincată, suprafeţe din lemn şi derivate din lemn, rezistentă la solicitări mecanice.
Domenii de utilizare: Finisarea suprafeţelor interioare şi exterioare: mobilier, uşi, ferestre, garduri, scări, stâlpi, pardoseli din lemn, biciclete, panuori publicitare, precum şi bărci, pe suprafeţele
care nu vin în contact cu apa.*
Gamă de culori: Nuanţare în culorile paletarelor Tikkurila Symphony, NCS şi RAL, permise de către
sistemul de nuanţare.
Lucios
10 -14 m²/l
0,9L; 2,7L; 9L
*Se vor respecta întocmai instrucţiunile de grunduire.
Gradul real de acoperire depinde de capacitatea de absobţie a suportului şi de metoda de aplicare.
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