
UULA VENELAKKA          UULA COLOR 2019

Tyyppi
Keitetystä pellavaöljystä (vernissasta) ja luonnonhartseista valmistettu perinteinen, 
kiiltävä, hieman kellertävä öljylakka.

Käyttökohteet
Puulattiat, puuveneet, puiset puutarhakalusteet sekä muut vastaavat kohteet 
sisä- ja ulkotiloissa.

Tekniset tiedot
Tiheys n. 0,98 kg/l. 
Liuottimena aromaattivapaa hiilivetyliuotin. 
Sisältää VOC max. 400 g/l. 
EU VOC -raja-arvo: (cat A/e) 400g/l (2010).
MaalausRYL 2012 maalaustarvikeryhmä 549

Värisävyt
Kirkas, hieman kellertävä.

Levitystapa & maalausolosuhteet
Lakkasivellin tai lakkauslasta. 
Lakattavan pinnan on oltava kuiva, puun kosteuden alle 15 %, ilman suhteellisen 
kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +15°C. 
Älä lakkaa suorassa auringonpaisteessa.

Kuivumisaika
Pölykuiva noin 4 tunnissa. Uudelleen lakattavissa aikaisintaan vuorokauden 
kuluttua. (+20°C ja suhteellinen ilmankosteus <80 %) 
Lämpö ja valo nopeuttavat kuivumista.

Riittoisuus
12–20 m2/l.

Ohenne
Uula Yleisohenne.

Pakkauskoko
1 l, 3 l ja 10 l.

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

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy
Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. Ei jäätyvää.
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
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
- Pese pinta Uula Homepesulla. 
- Hio harmaantunut/nukkaantunut puupinta tartunnan varmistamiseksi.
- Poista aiemmin lakatulta pinnalta irtoava vanha lakka siklillä tai metallikaapimella. 
- Hio ja poista pöly. 

Pohjamaalaus
- Pohjusta pinta 1–2 kertaa ohuesti Venelakalla. 
- Tee välihionta ja poista pölyt. 

Valmiiksimaalaus
- Tee pintalakkaukset Venelakalla 2–3 kertaa käyttötarkoituksen mukaan. 
- Hio lakkauksien välillä ja poista pölyt.

Huom! Liian runsas lakkakerros kuivuu erittäin hitaasti ja rypistyy.

Huomioitavat asiat ja lakkausvinkit
- Lattioita lakattaessa on erittäin tärkeää levittää lakka ohuesti.
- Lakattaessa viileässä (5–10°C) lakan lämmittäminen esim. vesihauteessa tekee 
siitä helpommin siveltävän. 
- Liian paksuksi muuttunutta lakkaa voit ohentaa Uula Yleisohenteella.
- 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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