
Valtti kuullotteet ja puuöljyt -värikartta
Valt t i kuullot teet ja puuöljyt  -värikartassa on 40 väriä. Puupinnat joutuvat jatkuvast i alt t iiksi ilmastorasituksille, jotka
vaihtelevat rakennusten sijainnin mukaan. Kuullot teet ja puuöljyt  suojaavat puuta ilmastorasituksilta ja tarjoavat ympäristöön
sopivan värin peit tämättä puun omaa kauneutta. Uudet puupinnat kannattaa pohjustaa mahdollisimman nopeast i Valt t i-
Pohjusteella tai Valt t i Akvabasella ennen värillisen kuullot teen käyttöä. Puuöljyjen alla ei käytetä Valt t i Pohjustet ta tai Valt t i
Akva Basea.

Tee koesively ennen lopullista värin valintaa.
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Valt t i Pohjuste Valt t i Akvabase

Saaristo Laituriöljy Unica Super 20
uretaanialkydil
puolihimmeä

Unica Super 60
uretaanialkydil puolikiiltävä

Unica Super 90
uretaanialkydil kiiltävä

Valt t i Akvacolor kuullote Valt t i Color Extra kuullote Valt t i Color kuullote Valt t i Plus Kesto kuullote

HUOM!

Näytöllä esitet tävät värit  on saatu aikaan sähköisest i. Ne eivät  korvaa aitoja värimalleja, sillä värin kokemiseen vaikut tavat
mm. materiaalin pinta ja kiilto sekä valaistus. Valitse aina lopullinen väri kaupan värikartoista siinä ympäristössä ja niissä
olosuhteissa, joihin väri valitaan. Monitori toimii värillisen valon lähteenä, värilastu (maali seinässä) valon värillisenä
heijastajana. 

Pohjusteet

 

Suositeltavat tuot teet

Ilta 
5085

Yö 
5086

Poro 
5087

Turve 
5088

Piki 
5089
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