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UULA HOMEENESTO     UULA COLOR 2018

Tyyppi
Uula Homeenesto ehkäisee sinistäjä- ja homesienten syntymistä ja kasvua kaikis-
sa olosuhteissa. Uula Homeenesto on trimetyylikookosammoniumkloridia (TMCC), 
2-etyyliheksaanihapon Na-suolaa ja vettä sisältävä homeenestoliuos.

Käyttökohteet
Soveltuu kaikenlaisen ulkona olevan puupinnan suojaamiseen hometta, lahoa 
ja sinistymistä vastaan ennen maalausta tai muita pintakäsittelyjä. 
Soveltuu myös rakennusaikaiseksi homesuojaksi.

Tekniset tiedot
Tiheys n. 1,0 kg/l.  
Sisältää: VOC max. 30 g/l. 
EU VOC -raja-arvo: (cat A/h) 30g/l (2010).

Levitystapa & maalausolosuhteet
Sively, ruiskuttaminen tai kastaminen. 
Käsiteltävä pinta voi olla kostea tai kuiva. Ei saa käsitellä sateessa.

Kuivumisaika
Noin yksi tunti. Päällemaalattavissa noin 1 vrk:n kuluttua. 
(+20°C ja suhteellinen ilmankosteus <80 %)

Riittoisuus
Sahapinta 4–5 m2/l, höyläpintaa 7–8 m2/l. 
Ruiskuttamalla tai kastelemalla käsiteltäessä menekki saattaa olla 
huomattavasti suurempi. 

Ohenne
Tuote on käyttövalmis liuos, ei ohenneta.

Pakkauskoko
1 l, 5 l ja 10 l.

Työvälineiden puhdistus
Työvälineet pestään vedellä ja saippualla välittömästi työn päätyttyä.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy 
Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. EI SAA JÄÄTYÄ!
Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen. 
Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

Paloluokitus
Ei syttyvää. 
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Käyttöohjeet

Rakennusaikainen suojaus
Kaikenlainen puutavara voidaan suojata Uula Homeenestolla sivelemällä tai 
ruiskuttamalla. Esim. hirsikehikko on hyvä suojakäsitellä heti pystytyksen jälkeen.

Käsittelyohjeet
Pinta puhdistetaan irtonaisesta pölystä. 
Likainen pinta pestään Uula Maalinpesulla. 
Homehtunut pinta Uula Homeenpesulla.

Päällemaalattavuus
Uula Homeenestolla käsitelty pinta voidaan käsitellä kaikentyyppisillä 
maaleilla ja puunsuoja-aineilla. 
 
Huomioitavat asiat: 
*Jos maalattava pinta pohjamaalataan Uula Pohjamaalilla, 
erillinen homeenestoainekäsittely ei ole tarpeen. 
*Suosittelemme, että Uula Homeenesto levitetään kertaalleen. 
Lisäkäsittelyt eivät paranna aineen tehoa.
*Käänny epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän 
puoleen ennen käsittelyn 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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