iLONA SAUNAKUULTO					UULA COLOR 2020
Tyyppi
Vesiohenteinen, hengittävä, muoviton ja hajuton kuullote
sauna- ja pesutilojen puupintojen kuultaviin käsittelyihin.
Jättää puun syyt kauniisti esille. Ei sisällä muovisideaineita.
Sideaineina uusiutuvat luonnonöljyt.
Käyttökohteet
Uudet ja vanhat käsittelemättömät sekä kalvoa muodostamattomilla kuullotteilla käsiteltyjen sauna- ja pesutilojen katto- ja seinäpaneeleihin, hirsipintoihin, oviin, lauteisiin
ja kaidepuihin. Suositellaan pesutiloissa pinnoille, jotka eivät ole suoraan vedelle alttiina. Tuote ei sovellu aiemmin parafiiniöljyllä tai vahalla käsitellyille pinnoille. Ei lattioihin.
Tekniset tiedot
Kiiltoaste: silkinhimmeä.
Tiheys n. 1,05 kg/l.
Ei sisällä MIT:ä. (2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni (MIT)
Ei VOC-päästöjä. Rakennusmateriaalien päästöluokka M1.
Pesunkestävyysluokka SFS 3755: yli 5000 harjausta.
MaalausRYL 2012 maalaustarvikeryhmä 519
Pohjat, sävytys & värisävyt
Väritön. Konesävytys. Sävytettävissä yleisimpien kuultovärikarttojen sävyihin.
Levitystapa & maalausolosuhteet
Sivellin (lakkasivellin), tasoittaja tai maalausharja.
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %
ja lämpötilan vähintään +10°C.
Kuivumisaika
Kosketuskuiva noin ½ tunnin kuluttua. Uusintakäsittely noin 2 tunnin kuluttua.
(+20°C ja suhteellinen ilmankosteus <80 %).
Laudepintojen kuivuminen
Käyttökuiva noin viikon kuluttua. Tuote saavuttaa lopullisen kestävyyden kuukauden
kuluttua käsittelystä, jonka aikana laudepinnat on suojattava laudeliinalla käytön
yhteydessä.
Riittoisuus
Höylätty/sileä pinta 12–15 m2/l.
Ohenne
Vesi
Pakkauskoko
0,9 l, 2,7 l ja 9 l.
Työvälineiden puhdistus
Työvälineet pestään vedellä ja saippualla välittömästi työn päätyttyä.
Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy
Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. EI SAA JÄÄTYÄ!
Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen.
Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.
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Maalausohjeet
Esikäsittely
• Puhdista käsiteltävä pinta pölystä ja liasta.
• Pese likainen pinta Uula Maalinpesulla.
• Anna kuivua kunnolla ennen käsittelyä.
Väritön käsittely
• Käsittele pinta värittömällä Saunakuullolla 1–3 kertaa.
• Tee kevyt välihionta ja poista pölyt käsittelyiden välissä.
Värillinen käsittely
• Käsittele pinta värillisellä Ilona Saunakuullolla 1–2 kertaa halutun peittäväksi.
• Tee kevyt välihionta ja poista pölyt käsittelyiden välissä.
• Käsittele laudoituksen suuntaisina kaistoina, jotta mahdolliset työsaumat eivät
erottuisi.
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 Saunakuulto huolellisesti aina ennen maalausta ja maalauksen aikana.
• Varaa ja sekoita yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä samaan astiaan mahdollisten
sävyerojen välttämiseksi.
• Koemaalaa valitsemallasi värisävyllä varmistaaksesi, että sävy on oikea.
• Suosittelemme koemaalausta myös halutun peittävyyden varmistamiseksi.
• Kuultavissa käsittelyissä pinnan karheus, puulaji, aikaisempi väri ja käsittelyt
vaikuttavat oleellisesti lopulliseen väriin.
• Maalin kiiltoasteesta sekä sävytyspastoista, sävytyskoneista ja sävytyksistä johtuen
sävyissä saattaa olla eroavaisuuksia.
• Valitse värisävy aina siinä valaistuksessa ja tilassa, johon se tulee.
• Tilan valaistus vaikuttaa värihavaintoon.
• 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 työolosuhteisiin, 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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