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UULA HUSFÄRG          Uppdaterad 01/2017

Typ
Plastfri och vattenspädbar oljefärg för utomhusbruk tillverkad av högklassiga
råvaror. Som bindemedel används naturliga oljor. 
Uula Husfärg är en snabbtorkande utomhusfärg för nya och tidigare målade 
träytor. Innehåller antimögelmedel. 

Användningsområden
Obehandlade träytor och träytor som tidigare behandlats med färger som
innehåller olika olje-, alkyd- eller plastbindemedel utomhus
t.ex. ytterväggar, dörrar, stängsel, ledstänger och fönsterkarmar.

Teknisk information
Glansgrad: Halvglansig. 
Densitet: 1,2kg/liter. 
Innehåller inte VOC. 
Obrännbar.

Nyanser
Vit och färger som nyanseras i A- och C-bas enligt Uula Traditionell Färgkarta. 
Kan också nyanseras enligt andra universella färgkartor. 

Applicering och appliceringsförhållanden
Strykning eller sprutning. Ytan bör vara torr, träets fuktighet lägre än 15 %, 
luftfuktigheten lägre än 80 % och temperaturen minst 5 %. 
Måla inte på solheta ytor. 

Torktid
Beröringstorr efter ca en halv timme. Övermålningsbar efter ca 4 timmar. 
(+20°C, luftfuktigheten <80 %)

Åtgång
Hyvlad eller tidigare målad yta 6–8 m²/ l, sågad yta 4–6 m²/l.

Förtunningsmedel
Vatten.

Förpackningsstorlek
0,9 L, 2,7 L och 9 L

Rengöring av arbetsredskap
Redskapen rengörs med tvål och vatten genast efter målningen. 

Lagring & undvikande av miljöolägenheter
Förvaras torrt och svalt. FÅR INTE FRYSA! 
Tomma och torra burkar kan föras till insamlingen.
Flytande avfall skall föras till den kommunala insamlingen för problemavfall.
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Anvisningar

Förbehandling: 
Rengör ytan från damm. Avlägsna lös och avflagnande färg med stålborste och 
skrapa. Rengör smutsiga ytor med Uula Målartvätt och mögliga ytor med 
Uula Mögeltvätt. Gamla, tjocka färgskikt kan avlägsnas med en effektiv 
Uula Färgborttagningsmedel. Slipa grånad/luddad träyta. Behandla metallbitar 
med rostskyddsgrundfärg. Ta bort eventuella kåda avrinningar före målning. 

Grundmålning
Tidigare målade träytor: Fläckgrunda med Uula Utomhusgrundfärg. 
Nya träytor: Grundmåla med Uula Utomhusgrundfärg.
Metallytor: Behandla med rostskyddsgrundfärg. 

Färdigstrykning
Stryk två gånger. 

Målningstips och saker som ska observeras
*Blanda färgen omsorgsfullt alltid före och under användning.  
*För att undvika nyansskillnader, blanda i samma kärl den mängd färg som 
behövs för en enhetlig yta.
*Kontrollera nyansen innan du påbörjar arbetet. Gör ett färgprov t.ex. på en
 brädstump 
*Behandla också träets snittytor omsorgsfullt. 
*Om du målar enstaka brädor i vågrät, förtunna färgen max. 15 % med vatten. 
*Om du använder högtrycksfärgspruta, görs förbehandlingar beroende på 
underlaget. Sprutmunstycket skall vara 0,5mm och förtunning vid behov 0-10%.
*Måla inte i direkt solljus, på solheta ytor eller i regn. 
*Om det samlas smutsighet t.ex. smuts eller damm på ytan på grund av nutida 
miljöpåverkningar, bör tvätt- och rengöringsbehov av utomhusytor observeras. 
*Exaktare underhåll-, och tvättningsanvisningar finns på vår webbsida www.uula.fi. 
*Om något är oklart, vänd dig till tillverkaren eller en sakkunnig återförsäljare 
innan du påbörjar arbetet. 

Uppgifterna i databladet bygger på test och praktisk erfarenhet. Alla värden är riktgivande och beror bland annat 
på ytans strävhet, kvalitet, färg och tidigare behandlingar. Eftersom vi inte kan påverka de förhållanden där pro-
dukten används, ansvarar vi endast för produktens kvalitet och garanterar att den uppfyller Uulatuote Oy:s krav på 
högsta kvalitet. Vi ansvarar inte för skador till följd av försumlighet mot bruksanvisningarna. 


