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iNTO INOMHUSGRUDFÄRG     UULA COLOR 2018

Typ
Snabbtorkande, vattenspädbar och luktfri oljegrundfärg 
som andas för inomhusbruk. Innehåller inga plastbindemedel. 
Som bindemedel används förnybara naturliga oljor. 
Förbättrar vidhäftning. Bra slipningsbeständighet.
 
Användningsområden
För omålade eller tidigare målade olika slags trä-, skiv-, 
papp- och stenytor inomhus t.ex. tak och väggar, möbler, 
dörrar och karmar. Övermålningsbar med t.ex. iNTO Inredningsfärg, 
iNTO Möbelfärg, Dörr- och fönsterfärg och Matt Inomhusoljefärg.
Ej för golv. Kan också användas som matt täckfärg.

Teknisk information 
Glansgrad: Matt.
Densitet: Ca 1.3 kg/l. 
VOC-fri.
Obrännbar.

Nyanser
Vit och färger Uula Inomhusmålning Färgkarta och Uula Traditionell Färgkarta. Ett 
stort urval av nyanser; kan också nyanseras enligt andra universella färgkartor. 

Applicering och appliceringsförhållanden
Pensel, rulle eller högtrycksspruta. 
Ytan bör vara torr, luftfuktigheten lägre än 80 % och temperaturen minst +10°C.

Torktid
Beröringstorr efter ca ½ timme. 
Övermålnings- och slipnings torr efter ca 4 timmar.
(+20°C och luftfuktigheten <80%)

Åtgång
Ca 7 m²/l beroende på underlagets grovhet och poröshet.

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 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.
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Anvisningar

Förbehandling 
Rengör smutsiga ytor med Uula Målartvätt enligt instruktionerna och låt torka
ordentligt före strykning. 

Grundmålning
Stryk med iNTO Inomhusgrundfärg. När du målar porösa ytor, kan färgen förtunnas 
ca 15 % med vatten. Slipa och avlägsna slipdamm. Täta eventuella hål och sprickor 
vid behov. Slipa tätade hål och behandla hela ytan med iNTO Inomhusgrundfärg. 
Slipa och avlägsna slipdamm.

Färdigstrykning
Enligt instruktionerna av den valda färgtypen.

Målningstips och saker som ska observeras
*Blanda färgen omsorgsfullt alltid före och under användning. 
*För att utjämna ytan som har målats med inomhusgrundfärg kan man använda 
allt slags kitt och spackel avsedda för användningsändamål.
*Porösa ytor är t.ex. porös träfiberskiva, kartongklädd gipsskiva, spännpapp, 
spackel- och betongytor. 
*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.
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