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UULA HALVMATT TRÄGOLVFÄRG   UULA COLOR 2020

Typ
Vacker och traditionell trägolvfärg tillverkad av naturhartser och linoljealkyd. 
För golv, möbler och andra inomhusytor som behöver en hållbar färg. 
Lösningsmedel: aromatfri kolvätelösning. 

Användningsområden
Nya och tidigare målade eller lackerade trägolv, golv av träfiberskivor, 
fotlister och betonggolv i torra utrymmen inomhus. 

Teknisk information 
Glansgrad: Halvmatt. 
Densitet ca 1,08 kg/l. 
VOC-utsläpp under 350 g/l. 
EU VOC gränsvärde: (cat A/i) 500 g/l (2010).

Nyanser
Vit och färger som nyanseras i A- och C-bas enligt Uula Inomhusmålning Färgkarta 
och Uula Traditionell Färgkarta. Ett stort urval av nyanser; kan också nyanseras 
enligt andra universella färgkartor. 

Applicering och appliceringsförhållanden
Pensel, mohairrulle eller mohairspackel. 
Ytan bör vara torr, träets fuktighet lägre än 15 %, 
luftfuktigheten lägre än 80 % och temperaturen minst +10°C.

Torktid
Beröringstorr efter ca 6 timmar. Övermålningsbar efter ca 1 dygn. 
(+20°C och luftfuktigheten <80%)
Ytan blir fastare ännu under ca en månads tid. 
Värme och ljus påskyndar torkningen. 

Åtgång
10–12 m²/l.

Förtunningsmedel
Uula Universal förtunning

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.

Brandskydsklass
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 och smuts. Avlägsna gammal avflagnande färg med skrapa 
och slipa hela ytan. Rengör ytan från slipdamm. Kitta ojämnheter, sprickor, 
spikhuvuden osv. Rengör tidigare målade ytor med Uula Målartvätt, 
skölj omsorgsfullt och låt torka ordentligt. 

Grundmålning
Måla tunt med förtunnad Trägolvfärg och låt torka. Förtunna färgen ca 20 % 
för nya ytor och ca 10 % för tidigare behandlade ytor. 

Färdigstrykning
Stryk 1–2 gånger med Trägolvfärg. Förtunna vid behov med 
Uula Universal förtunning. 

Skötsel
Behandla målade ytor varsamt i början (1 mån.). Rengör alltid med mjuka torktrasor 
och svampar som inte repar ytan. Använd neutrala tvättmedel. 
Skölj ytorna noggrant. 

Målningstips och saker som ska observeras
*Blanda färgen omsorgsfullt alltid före och under användning. 
*För att undvika nyansskillnader, blanda i samma kärl den mängd färg som 
behövs för en enhetlig yta. 
*Det är typiskt för oljefärger att ljusa kulörer gulnar i mörker. 
Ta hänsyn till det när du väljer kulör.
*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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