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UULA PUUÖLJY           UULA COLOR 2018

Tyyppi
Perinteinen puuöljy ulkokäyttöön. Valmistettu suomalaisesta kylmäpuristetusta 
keitetystä pellavaöljystä. Suojaa puuta kosteudelta ja lialta sekä vähentää 
puu pinnan halkeilua.

Käyttökohteet
Uudet ja vanhat käsittelemättömät puupinnat sekä vanhat, pintaa 
muodostamattomilla kyllästysaineilla käsitellyt (myös  painekyllästetyt) puupinnat 
ulkona, esim. hirsi- ja lautaseinät, puuportaat, ikkunapuitteet, puuveneet, terassit, 
puutarhakalusteet ja laiturit. Soveltuu myös puupinnan sively- ja upotuskyllästä-
miseen ulkona.

Tekniset tiedot
Tiheys n. 0,85 kg/l. 
Sisältää VOC max. 700 g/l. EU VOC -raja-arvo: (cat A/f) 700g/l (2010).
MaalausRYL 2012 maalaustarvikeryhmä 491

Värisävyt
Uula Perinnevärikartan kuultavat sävyt. 
Sävytetään aidoista pigmenteistä valmistetuilla Uula Sävytystahnoilla.

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

Kuivumisaika
Ohut sively: kosketuskuiva n. 8 h:n kuluttua, uusintakäsittely: noin yhden 
vuorokauden kuluttua. Imeyttämällä tai upottamalla käsitelty pinta kestää kuivua 
huomattavasti kauemmin (vähintään 3 vrk). (+20oC, ilman suht. kosteus <80 %)

Riittoisuus
Sahapinta n. 6 m2/l, höyläpinta n. 10 m2/l. 
Imeyttämällä tai upottamalla käsiteltäessä menekki on huomattavasti suurempi 
kuin siveltimellä levitettäessä (puutavaran huokoisuus ja aika ratkaisevat).

Ohenne
Uula Öljymaalin ohenne 1166

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

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

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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Käyttöohje

Esikäsittely
Puhdista pinta Uula Homepesulla. Poista irtonainen ja huonosti kiinni oleva vanha 
puunsuoja teräsharjalla ja kaapimella. Jos kyseessä on hyvin sileä uusi höyläpinta hio 
pinta karheaksi tartunnan varmistamiseksi.

Pintakäsittely
Sivele puuöljy kahteen kertaan. Anna edellisen käsittelyn kuivua ennen toista 
käsittelyä. Huoltokäsittely aikaisemmin käsitellyille pinnoille on tehtävä 
alkuperäisellä tai sitä vähän tummemmalla sävyllä.

Puutavaran sivelykyllästäminen
Sivele Uula Puuöljyä 1–4 kertaan n. tunnin välein. Vaativissa ja säälle alttiissa 
kohteissa suositellaan 1–2 lisäkäsittelyä aikaisintaan vuorokauden kuluttua.

Upotuskäsittely
Upota määrämittoihin katkottu puutavara Uula Puuöljyyn. Anna imeytyä 
muutamasta minuutista muutamaan tuntiin käyttötarkoituksen mukaan. 
Valutetaan ylimääräinen öljy pois. Tasoita vielä siveltimellä mahdolliset valumat. 
Jätä kuivumaan ritilän tai rimojen päälle.

Huomioitavat asiat ja maalausvinkit
*Sekoita öljy huolellisesti aina ennen käsittelyä ja käsittelyn aikana.
*Sekoita yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä samaan astiaan mahdollisten 
sävyerojen välttämiseksi. 
*Suosittelemme irrallisen värimallin tekoa vastaavalle pinnalle ennen käsittelyn 
aloittamista.
*Kuultavissa käsittelyissä pinnan karheus, puulaji, aikaisempi väri ja käsittelykerrat 
vaikuttavat oleellisesti lopulliseen väriin.
*Älä tee käsittelyä vesisateessa,  suorassa auringonpaisteessa tai 
auringon kuumentamalle pinnalle.
*Jos pintaan jää imeytymätöntä öljyä, pyyhi pinta nukkaamattomalla rievulla 
ennen lopullista kuivumista.
*Käsittele myös puutavaran poikkileikkauspinnat huolellisesti
*Tiivis tai uusi höyläpinta hidastaa tuotteen imeytymistä ja lopullista kuivumista
*Uusi höyläpinta on syytä karhentaa ennen pintakäsittelyä imeytymisen 
varmistamiseksi tai annettava vanhentua 1–2 vuotta. 
*Jos käsitellylle pinnalle kertyy nykyisistä ilmastovaikutuksista johtuen 
epäpuhtauksia, kuten pölyä tai likaa, tulee huomioida ulkopintojen 
pesu- ja puhdistustarve.
*Tarkemmat huolto- ja puhdistusohjeet löytyvät kotisivultamme www.uula.fi.
*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 työolo-
suhteisiin, 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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