
        UULA LAKKVÄRV (UKSE- JA AKNAVÄRV)  
      TOOTEKIRJELDUS   

 
 
TÜÜP Linaõlivärnitsast ja looduslikest vaikudest valmistatud vanaaja lakkvärv. 

Lahustina lõhnatu UULA ÜLDVEDELDI. 
 
VÄRVITOONID Valge ja linaõlivärvikaardi toonid. Võimalik toonida ise UULA 

LINAÕLIVÄRVI põhitoonidega kuni 30% mahust.  
 
LÄIKEASTE  Poolläikiv.       
 
KASUTUSKOHAD Uued ja vanad puitpinnad sees ja väljas nt. uksed, piidad, liistud, põrandad, 

laed, aknad, mööbel, aiamööbel jne. EI SOBI VÄLISSEINTELE! 
 
KULU 10 - 12 m²/liiter. 
 
VEDELDI           UULA ÜLDVEDELDI.  
 
TÖÖVAHENDID Naturaalkarvadega (laki)pintsel või mohäärrull. 
  
KÄSITLUS-              Käsitletav pind peab olema kuiv (puidu niiskus alla 15%), temperatuur 
TINGIMUSED          vähemalt + 10º C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. 
 
KUIVAMINE   (+ 20ºC, suhteline õhuniiskus 50 %): Puutekuiv peale 8 tundi, peale värvitav 

mitte enne 1 ööp. Soojus ja valgus kiirendavad  kuivamist. 
 
TIHEDUS           U. 1,5 kg/liiter. 
 
TULEOHUTUS Ei ole süttiv. Värvised kaltsud, rätid jne. hävitada põletades või kasta enne 

prügikasti heitmist vette vältimaks linaõli isesüttimisohu. 
   
TÖÖVAHENDITE            Lakibensiini või UULA ÜLDVEDELDIGA. Seejärel vee ja seebiga. 
PESU    
 
PAKENDI MAHT          0,9 l; 2,7 l; 9 l. 
 
SÄILITAMINE Kuivas ja jahedas. Hoida lastele kättesaamatult. Ei jäätu. Segada hoolikalt enne 

kasutamist. 
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KASUTUSJUHEND:  
 
VAREM VÄRVIMATA PUIT 
 
Alusvärvimine:           Väljas alati UULA TSINKRUNTVÄRVIGA.  

Siseruumides vajadusel UULA SISEKRUNTVÄRVIGA, seejärel lihvimine ja 
tolmu eemaldamine vôi  15 – 20 % UULA ÜLDVEDELDIGA vedeldatud 
UULA LAKKVÄRVIGA. 

 
Vahevärvimine:          15 – 20 % UULA ÜLDVEDELDIGA vedeldatud UULA LAKKVÄRVIGA.  

 Vajadusel lihvimine ja tolmu eemaldamine 2 ööp. möödumisel. 
 
Viimistlusvärvimine:          UULA LAKKVÄRVIGA. Vedelda vajadusel UULA ÜLDVEDELDIGA 10%. 
 
 
VANA VÄRVIPIND 
 
Halvas seisukorras: Eemalda lahtine ja kestendav värv terasharja või kaabitsa ja 

kuumaõhupüstoliga. Ettevaatust tuleoht! Parima tulemuse saab, kui vana värv 
täielikult eemaldada. Puhasta käsitletav pind tolmust ja mustusest. 
Siseruumides tasanda vajadusel UULA SISEKRUNTVÄRVIGA. Lihvi kergelt 
ja kiti ebatasasused ning praod linaõlikitiga. Värvi vajadusel veelkord UULA 
SISEKRUNTVÄRVIGA, lihvi ja eemalda tolm. Väljas krundi UULA 
TSINKKRUNTVÄRVIGA ja kiti ebatasasused ning praod linaõlikitiga. 
Vahe ja viimistlusvärvimine nagu varem värvimata puit. 

 
Heas seisukorras: Pese KIIRUNA VÄRVIPESUAINEGA ja lase korralikult kuivada. Lihvi läikiv 

värvipind matiks ja eemalda tolm. Heas seisukoras värvipind ei vaja 
alusvärvimist. Vahe ja viimistlusvärvimine nagu varem värvimata puit. 

  
 
Segada hoolikalt enne kasutamist. 
 
UULA LAKKVÄRVI peab pintseldama alati õhukese kihin a, kuna paks värv kortsub kuivades. 
 
Tähelepanu! Kõigis arusaamatutes küsimustes pöörduda enne kasutamist valmistaja või maaletooja 
poole.  
 
Andmed põhinevad testide tulemustel ja praktilistel kogemustel saadud informatsioonile. Kõik 
näitajad on suundaandvad ja sõltuvad mh. pinna kargusest, omadustest,  värvist ja varasemast 
käsitlemisest. Kuna me ei või mõjutada toote kasutus- ja töötingimusi,  vastutame ainult toote 
kvaliteedi eest ja tagame, et see vastab Uulatuote Oy kõrgele kvaliteedile. Tootja ja maaletooja ei 
kanna vastutust kahjudest mis on tekkinud toote kasutamisel juhendi või eesmärgi vastaselt.   
 
 
 
 


