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Typ
Vattenburen, plast- och luktfri lasyr som andas för lasering
av bastur och badrum. Innehåller inga plastbindemedel.
Som bindemedel används förnybara naturliga oljor.
Användningsområden
Nya och gamla tak- och väggpaneler som är obehandlade
eller behandlade med lasyr som inte bildar film. Produkten
är inte lämplig att använda på ytor som tidigare behandlats
med paraffinolja eller vax. Ej för golv.
Teknisk information
Glansgra: Sidenmatt.
Densitet: Ca 1,05 kg/l.
Inga VOC-utsläpp.
Emissionsklass för byggnadsmaterial M1.
Obrännbar.
Tvättbeständighetsklass SFS 3755: tål över 5000 borstningar.
Nyanser
Färglös. Kan brytas till transparenta kulörer enligt Uula Inomhusmålning
Färgkarta. Ett stort urval av nyanser; kan också nyanseras enligt andra universella
transparenta färgkartor.
Applicering och appliceringsförhållanden
Lackpensel, moddlare eller högtrycksspruta.
Ytan bör vara torr, luftfuktigheten lägre än 80 % och temperaturen minst +10°C.
Torktid
Dammtorr efter ca ½ timme. Övermålningsbar efter ca 2 timmar. (+20°C och luftfuktigheten <80%)
Torktid för lavarna: Brukstorr efter ca en vecka. Under den första månaden ska
lavarna skyddas med sittunderlag vid användning.
Åtgång
Hyvlade/jämna ytor 12-15 m²/l
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.

26

UULA
COLOROYOY
UULATUOTE
www.uula.fi
www.uula.fi

Anvisningar

Förbehandling
Rengör ytan från damm och smuts. Rengör smutsiga ytor med Uula Målartvätt
och låt torka ordentligt före behandling.
Färglös behandling
Stryk med färglös Ilona Bastulasyrfärg 1–3 gånger.
Slipa och rengör ytan från damm mellan strykningarna.
Färgbehandling
Stryk ytan med nyanserad Ilona Bastulasyrfärg 1–2 gånger tills den täcker tillräckligt. Ytan blir slitstarkare med 1–2 extra appliceringar med färglös Ilona Bastulasyrfärg.
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.
*Gör ett färgprov innan du påbörjar arbetet för att kontrollera att nyansen är rätt.
*Vi rekommenderar att det görs ett färgprov också för att kontrollera färgens
täckningsgrad.
* Välj nyansen alltid i densamma belysning och detsamma rum där det kommer att
vara. Belysning och färgens glansgrad påverkar hur färgen ser ut.
*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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