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Typ
Traditionell träolja för utomhusbruk. Tillverkad av finsk, kallpressad kokt linolja.
Skyddar trä mot fukt och smuts samt minskar sprickbildning av träytor.
Användningsområden
För utomhusbruk på gamla och nya obehandlade träytor samt gamla träytor som
tidigare impregnerats med medel som inte bildar en hård yta,
(också tryckimpregnerade träytor) t.ex. bräd- och stockväggar, trätrappor,
fönsterkarmar, träbåtar, terrasser, trädgårdsmöbler och bryggor.
Även lämplig för impregnering av träytor utomhus (nedsänkning och applicering
med pensel.)
Teknisk information
Densitet: Ca 0,85 kg/l.
Innehåller VOC max. 700g/l.
EU VOC gränsvärde: (cat A/f) 700 g/l (2010).
Nyanser
Laserande nyanser enligt Uula Traditionell Färgkarta.
Nyanseras med Uula Nyanseringspastor tillverkade av äkta pigment.
Applicering och appliceringsförhållanden
Pensel, borste eller nedsänkning. Ytan bör vara torr, träets fuktighet lägre än 15 %,
luftfuktigheten lägre än 80 % och temperaturen minst +10°C.
Torktid
Tunn applicering: beröringstorr efter ca 8 timmar. Ny behandling efter ca 1 dygn.
Vid indränkning eller nedsänkning är torktiden betydligt längre.(minst 3 dygn.)
(+20°C och luftfuktigheten <80%)
Åtgång
Sågade ytor ca 6 m²/l, hyvlade ytor ca 10 m²/l.
Vid indränkning eller nedsänkning behövs en avsevärt större mängd olja än vid
applicering med pensel (virkets porositet och tiden påverkar)
Förtunningsmedel
Uula oljefärgs förtunning 1166
Förpackningsstorlek
0,9 l, 2,7 l och 9 l.
Rengöring av arbetsredskap
Redskapen rengörs Med Uula Universal förtunning eller lackbensin och till slut med
tvål och vatten.
Lagring och undvikande av miljöolägenheter
Förvaras torrt och svalt. Förvaras utom räckhåll för barn. Fryser ej.
Tomma och torra burkar kan föras till insamlingen.
Flytande avfall skall föras till den kommunala insamlingen för problemavfall.
Brandskyddsklass
Ej antändlig. Oljiga rengöringstrasor, trassel eller dylikt skall brännas eller sköljas under rinnande vatten innan de kastas i soporna för linoljan kan självantändas.
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Anvisningar
Förbehandling
Rengör ytan från damm. Rengör smutsiga ytor med Uula Målartvätt och mögliga
ytor med Uula Mögeltvätt. Avlägsna löst och avflagnande, gammalt träskyddsmedel
med stålborste och skrapa. Grunda med Uula Antimögelmedel åtminstone 1 dygn
före färdigstrykning. Nya hyvlade ytor skall slipas sträva före färdigstrykning. Alternativt låt åldras 1 år.
Färdigstrykning
Stryk 2 gånger med Uula Träolja. Låt det första skiktet torka innan det andra
appliceras. Vid underhållsbehandling av förbehandlade ytor, använd samma nyans
som tidigare eller litet mörkare nyans.
Impregnering med pensel
Stryk Uula Träolja 1–4 gånger med ca en timmes intervaller. Ytor som bör vara
vädertåliga och i krävande omständigheter, skall ytor helst behandlas ytterligare
1 - 2 gånger tidigast efter 24timmar.
Nedsänkning
Måttkapat trä sänks ner i Uula Träolja. Låt träet absorbera oljan från några minuter
till några timmar beroende på användningsändamålet. Låt överloppsoljan rinna av.
Jämna möjliga avrinningar med pensel. Låt torka på galler eller ribbor.
Målningstips och saker som ska observeras
*Blanda oljan omsorgsfullt alltid före och under användning.
*För att undvika nyansskillnader, blanda i samma kärl den mängd färg som behövs
för en enhetlig yta.
*Innan den egentliga appliceringen rekommenderas att göra ett färgprov på
likartad yta.
*När det gäller transparent ytbehandling, spelar ytans strävhet, trädart, tidigare färg
och förhandlingar en stor roll för slutlig nyans.
*Måla inte i direkt solljus, på solheta ytor eller i regn.
* Torka bort den olja som inte sugit in i underlaget med en luddfri trasa före slutlig
torkning.
*Behandla också träets snittytor omsorgsfullt.
* En kompakt eller nyhyvlad yta förlänger produktens absorptionsförmåga och den
slutliga torktiden.
*Nya hyvlade ytor skall slipas sträva före färdigstrykningen så att oljan absorberas
bättre. Alternativt låt åldras 1–2 år.
*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 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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