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UULA SISÄÖLJYMAALI     UULA COLOR 2018

Tyyppi
Perinteinen, himmeäpintainen seinä- ja kattopintojen öljypohjamaali sisäkäyttöön. 
Sisäöljymaalilla maalattu pinta on kestävä, hengittävä ja peittävä. 
Sideaineena keitetty pellavaöljy (vernissa). 

Käyttökohteet
Maalaamattomat tai aiemmin maalatut erilaiset puu- ja kiviainespinnat, 
esim. katot ja seinät. Ei ovi- ja ikkunapuitteisiin.

Tekniset tiedot
Kiiltoaste himmeä. 
Tiheys 1,6 kg/l. 
VOC-päästöt alle 350 g/l. 
EUVOC raja-arvo: (cat A/g) 350g/l (2010).

Värisävyt
Sävytettävissä Uula Perinnevärikartan vaaleisiin sävyihin.

Levitystapa & maalausolosuhteet
Maalaustela tai sivellin. 
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, puun kosteuden alle 15 %, 
ilman kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +10°C.

Kuivumisaika
Kosketuskuiva n. 1 vrk:n jälkeen. Päällemaalattavissa n. 2 vrk:n kuluttua. 
(+20°C ja suhteellinen ilmankosteus <80 %)
Maalin kuivuminen edellyttää valoa ja lämpöä.

Riittoisuus
6–8 m2/l.

Ohenne
Uula Yleisohenne.

Pakkauskoko
0,9 l, 2,7 l ja 9 l.

Työvälineiden puhdistus
Työvälineet puhdistetaan Uula Yleisohenteella tai lakkabensiinillä 
ja lopuksi saippualla ja vedellä.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy
Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. 
Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Ei jäätyvää. 
Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen.
Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

Paloluokitus
Ei syttyvää. Hävitä öljyiset trasselit, rievut yms. polttamalla tai kastelemalla vedellä 
ennen roskiin heittämistä mahdollisen pellavaöljyn itsesyttymisvaaran vuoksi.
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Maalausohjeet

Esikäsittely
Poista irtoava ja hilseilevä maali kaapimella. Karhenna kiiltävä tai kova pinta 
hiomapaperilla. Pese likainen pinta Uula Maalinpesulla ja anna kuivua kunnolla. 
Tasoita saumat ja kolot.

Maalausohje
Maalaa runsaalla Uula Sisäöljymaalilla 1–2 kertaa, toinen kerros edellisen kuivuttua, 
mikäli peittävyyttä ei ole tarpeeksi. Jos maalaat erityisen huokoisia pintoja, 
esimerkiksi puukuitulevyä, ohenna maalia Uula Öljymaalin Ohenteella 20-30 %.

Huomioitavat asiat ja maalausvinkit
*Sekoita maali huolellisesti aina ennen maalausta ja maalauksen aikana.
*Sekoita yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä samaan astiaan 
mahdollisten sävyerojen välttämiseksi.
*Käsittele myös puutavaran poikkileikkauspinnat huolellisesti.
*Öljymaaleille on ominaista maalipinnan kellastuminen pimeässä.
*Käänny epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän 
puoleen ennen maalauksen aloittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. 
alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työ-
olosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uula Color Oy:n korkean laadun mukaista. 
Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. 
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