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UULA COLOR 2020

Tyyppi
Perinteinen öljykuulto (lasuuri). Valmistettu keitetystä pellavaöljystä (vernissasta)
ja luonnonhartseista. Liuottimena aromaattivapaa hiilivetyliuotin. Uula Öljykuulto
jättää puun syyt kauniisti näkyviin ja antaa kosteudelta ja lialta suojaavan pinnan
kuivissa ja kosteissa tiloissa.
Käyttökohteet
Uudet ja vanhat käsittelemättömät puupinnat sekä vanhat kalvoa muodostamattomilla puunsuoja-aineilla käsitellyt puupinnat, esim. ovet, ikkunapuitteet, kalusteet
ja lattiat. Soveltuu myös laseeraus-, ootraus- ja koristevärin sideaineeksi. Myös pellavaöljy- tai lakkamaalien päälle, jos kiiltoastetta halutaan himmentää.
Tekniset tiedot
Tiheys n. 0,9 kg/l.
VOC-päästöt alle 400 g/l. EU VOC -raja-arvo: (cat A/e) 400g/l (2010).
MaalausRYL 2012 maalaustarvikeryhmä 731 ja 732
Värisävyt
Väritön. Konesävytys.
Sävytettävissä yleisimpien kuultovärikarttojen sävyihin.
Levitystapa & maalausolosuhteet
Lakkasivellin, tasoittaja tai maalausharja.
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, puun kosteuden alle 15 %,
ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +10°C.
Kuivumisaika
Kosketuskuiva 5–8 h:n kuluttua, päällemaalattavissa n. 1 vrk:n kuluttua.
(+20°C ja suhteellinen ilmankosteus <80 %)
Riittoisuus
Höylätty pinta 12–15 m2/litra, sahapinta 8–10 m2/litra.
Ohenne
Uula Yleisohenne
Pakkauskoko
0,9 l, 2,7 l ja 9 l.
Työvälineiden puhdistus
Työvälineet puhdistetaan Uula Yleisohenteella tai lakkabensiinillä,
lopuksi vedellä ja saippualla.
Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy
Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. Ei jäätyvää.
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen.
Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.
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Käsittelyohjeet
Esikäsittely
• Puhdista käsiteltävä pinta pölystä ja liasta.
• Pese likainen pinta Uula Maalinpesulla ohjeen mukaan ja anna kuivua kunnolla
ennen käsittelyä.
• Pese ulkopinnat Uula Homepesuaineella.
Väritön käsittely
• Käsittele käsittelemätön pinta värittömällä Öljykuullolla 1–3 kertaa.
• Aikaisemmin kuultavaksi käsitelty pinta 2–3 kertaa.
• Käsittelyjen välissä välihionta ja pölynpoisto.
Värillinen käsittely
• Käsittele pinta värillisellä Öljykuullolla 1–2 kertaa halutun peittokyvyn
saavuttamiseksi.
• Värivalinnassa on otettava huomioon käsiteltävän pinnan vanha väri.
• Kestävyyden lisäämiseksi voit sivellä pintaan värittömän Öljykuullon
tai Uula Venelakan.
Huomioitavat asiat ja maalausvinkit
• Sekoita Öljykuulto huolellisesti ennen käyttöä ja käytön aikana.
• Sekoita yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä samaan astiaan mahdollisten sävyerojen välttämiseksi.
• Suosittelemme irrallisen värimallin tekoa vastaavalle pinnalle ennen maalaustyön
aloittamista.
• Läpikuultavissa käsittelyaineissa värivalinnassa on otettava huomioon käsiteltävän
pinnan oma väri.
• Kuultavissa käsittelyissä pinnan karheus, puulaji, aikaisempi väri ja maalaustyö vaikuttavat oleellisesti lopulliseen väriin.
• Huomioi öljykuullon oma väri käsiteltäessä valkoiseksi petsattuja tai kuulloitettuja
pintoja.
• Soveltuu värittömänä myös vanhojen huonekalujen ja kalusteiden lakkapintojen
ehostukseen. Väritön öljykuulto hierretään nukkaamattomalla kankaalla käsittelyä
vaativaan pintaan ja annetaan kuivua 4–5 tuntia.
• 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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