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UULA PUULATTIAMAALI                     UULA COLOR 2018
PUOLIHIMMEÄ

Tyyppi
Kaunis ja perinteinen puulattiamaali lattioille, kalusteille ja muille kestävää maalia 
tarvitseville sisäpinnoille. Valmistettu luonnonhartseista ja pellavaöljyalkydistä.
Liuottimena aromaattivapaa hiilivetyliuotin.

Käyttökohteet
Uudet ja aikaisemmin maalatut tai lakatut puulattiat, puukuitulevylattiat, 
jalkalistat sekä betonilattiat kuivissa sisätiloissa.

Tekniset tiedot
Kiiltoaste puolihimmeä. 
Tiheys n. 1,08 kg/l. 
VOC-päästöt alle 350 g/l. 
EU VOC -raja-arvo: (cat A/i) 500g/l (2010).

Värisävyt
Sävytettävissä yleisimpien värikarttojen sävyihin.

Levitystapa & maalausolosuhteet
Sivellin, mohairtela tai mohairlasta. 
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, puun kosteuden alle 15 %, 
ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +10°C.

Kuivumisaika
Kosketuskuiva n. 6 h kuluttua. Päällemaalattavissa n. vuorokauden kuluttua. 
(+20°C ja suhteellinen ilmankosteus <80 %) 
Kovettuminen jatkuu vielä kuukauden ajan. Lämpö ja valo nopeuttavat kuivumista. 

Riittoisuus
10–12 m2/l.

Ohenne
Uula Yleisohenne.

Pakkauskoko
0,9 l, 2,7 l ja 9 l.

Työvälineiden puhdistus
Työvälineet puhdistetaan Uula Yleisohenteella tai lakkabensiinillä 
ja lopuksi saippualla ja vedellä. 

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy
Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. 
Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Ei jäätyvää. 
Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen.
Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

Paloluokitus
Ei syttyvää. Hävitä öljyiset trasselit, rievut yms. polttamalla tai kastelemalla vedellä 
ennen roskiin heittämistä mahdollisen pellavaöljyn itsesyttymisvaaran vuoksi.
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Maalausohjeet

Esikäsittely
Puhdista pinnat pölystä ja liasta. Poista irtoava vanha maali kaapimella ja 
hio koko pinta. Poista hiontapöly, kittaa kolot, halkeamat, naulankannat ym. 
Pese aikaisemmin käsitellyt pinnat Uula Maalinpesulla, huuhtele hyvin 
ja anna kuivua kunnolla.  

Pohjamaalaus 
Maalaa uudet pinnat n. 20 %, aikaisemmin käsitellyt pinnat n. 10 % ohennetulla 
Puulattiamaalilla ohuesti ja anna kuivua. 

Valmiiksimaalaus
Puulattiamaalilla 1–2 kertaa. Ohenna tarvittaessa Uula Yleisohenteella.

Hoito-ohjeet
Noudata alkuun (1 kk) varovaisuutta maalattujen pintojen käsittelyssä. 
Käytä puhdistuksessa aina pehmeitä pintaa naarmuttamattomia liinoja ja sieniä. 
Käytä pesuaineina neutraaleja pesuaineita. Huuhdo pinnat huolellisesti.

Huomioitavat asiat ja maalausvinkit
*Sekoita maali huolellisesti aina ennen maalausta ja maalauksen aikana.
*Sekoita yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä samaan astiaan mahdollisten 
sävyerojen välttämiseksi.
*Öljymaaleille on tyypillistä, että vaaleat sävyt saattavat kellastua pimeässä. 
Huomioi tämä värivalintoja tehdessä.
*Käänny epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän 
puoleen ennen maalauksen 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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