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ANVISNING FÖR HANTERING AV JÄRNSULFAT     

              UULA COLOR 2018

Järnsulfat (s.k. järnvitriol)
FeSO4 - CAS-nro 7720-78-7

Används bl.a. för att göra grå en ny träyta utomhus, 
samt för tillverkning av slamfärg(rödmyllefärg).

Anvisning:
Järnsulfat blandas i hett vatten (2,5kg pulver/15–20 l vatten) så att pulvret 
blandas ordentligt i vatten. 
Träyta behandlas med rikligt vatten. Efter det lämnas träet i solljus. 
Den slutliga nyansen av grå syns efter ca 2–3 månader. 
Träets fuktighet, ålder, träslag, vattnets kvalitet osv. påverkar nyansen.  
Blandningen absorberas bäst i en sågad, ny träyta. 

Åtgång:
Hyvlad yta 8–10 m²/l och sågad yta 4–5 m²/l.

Observera:
Järnsulfat är skadligt vid förtäring. 
Irriterar ögonen, huden och andningsorgan. 
Använd lämplig skyddsutrustning när du hanterar järnsulfat.
Förvaras oåtkomligt för barn!

Andra saker som ska observeras:
*För rikligt regn genast efter behandling kan låta järnsulfatvatten rinna till 
sockel och färga ytor rostbruna: Skydda ytor före behandling. 
*För att undvika att ytorna färgas, se om att medel inte stänks på inre ytor.  
*Järnsulfat behandling kan lyfta upp ljusa ”korn” s.k. salter som ändå försvinner 
så småningom. 
*Spikar kan rosta eftersom produkten är alkalisk.  
Produkten fungerar bara med solljus, inte i mörk. 

Anvisning är avsedd för dem som är intresserade av träets behandling med 
järnsulfat. Eftersom järnsulfat inte är en färdig produkt eller ytbehandlings-
medel, ansvarar vi inte för saker som gäller användning av produkten. Om du 
är osäker, rekommenderar vi som alternativ våra produkter avsedda för trä-
ets målning eller annan ytbehandling. 

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 produkten 
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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