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UULA ANTIMÖGELMEDEL    UULA COLOR 2018

Typ
Uula Antimögelmedel förhindrar uppkomsten och förökningen av blånader och 
mögelsvamp i alla förhållanden. Uula Antimögelmedel är en lösning som innehåller 
trimetylkokosammoniumklorid (TMCC), 2-etylhexansyrans natriumsalt och vatten.

Användningsområden
Skyddar alla träytor utomhus mot mögel, röta och blånad före färgapplicering 
eller andra ytbehandlingar. Också lämpligt som antimögelmedel på byggplatser.

Teknisk information 
Densitet ca 1,0 kg/l. 
Innehåller VOC max. 30 g/l. 
EU VOC gränsvärde: (cat A/h) 30 g/l (2010).

Applicering och appliceringsförhållanden
Strykning, sprutmålning eller doppmålning. 
Ytan kan vara fuktig eller torr. Får inte användas i regn. 

Torktid
Omkring 1 timme. Överstrykningsbar efter ca 1 dygn.
 (+20°C och luftfuktigheten <80%) 

Åtgång
Sågad yta 4–5 m²/l och hyvlad yta 7–8 m²/l
Åtgången kan vara betydligt större vid sprut eller doppmålning. 

Förtunningsmedel
Produkten är färdig att användas, behöver inte förtunnas.

Förpackningsstorlek 
1 l, 5 l och 10 l

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

Lagring och 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.

Brandskyddsklass
Ej antändlig.
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Anvisningar

Skydd på byggplatser 
Allt slags virke kan skyddas med Uula Antimögelmedel genom strykning eller
 sprutmålning. Det är bra att behandla t.ex. en timmersockel genast efter 
monteringen.

Behandlingsanvisningar
Ytan rengörs från löst damm. Smutsiga ytor rengörs med Uula Målartvätt. 
Mögliga ytor rengörs med Uula Mögeltvätt. 

Överstrykning 
Ytor som behandlats med Uula Antimögelmedel kan strykas med alla slags må-
larfärger och träskyddsmedel.

Saker som ska observeras
*Om ytan som ska målas, grundmålas med Uula Utomhusgrundfärg, behöver man 
inte behandla ytan med antimögelmedel. 
*Vi rekommenderar en applicering. Extra behandlingar förbättrar inte antimögel-
medlets effekt.
*Om något är oklart, vänd dig till tillverkaren eller en sakkunnig återförsäljare in-
nan 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.
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