
UULA LINAÕLIVÄRV
TÜÜP Uula Linaõlivärv on keedetud linaõlist (värnitsast) ja värvipigmentidest 

traditsiooniliste meetoditega valmistatud ehtne õlivärv. 

VÄRVITOONID Valge ja Uula linaõlivärvikaardi toonid. Eritellimisel ka muud toonid. 
Toonimispasta koostis on linaõlivärnits ja pigment.

LÄIKEASTE Linaõlivärvile omane u. ühe kuu möödumisel värvimisest poolläikiv, aastate 

möödudes matistuv.

KASUTUSKOHAD Vanad ja uued puupinnad väljas ja sees. Sobib nii töötlemata kui ka varem 

õli-, alküüd- või plastvärvidega värvitud pindadele  n. välisseinad, uksed, 

aknad, mööbliesemed. Sobib ka erinevate krohvitud ja pahteldatud pindade 

värvimiseks. Plekkpinnad n. aknaplekid, vihmaveetorud jne. Tähelepanu! 

Plekkpinnad soovitatav katta enne roostevastase kruntvärviga.

KULU Hööveldatud pind 10 – 15 m²/liiter, saetud pind 8 – 12 m²/liiter.

VEDELDI Uula Linaõlivärvi vedeldi 1166 

või Männitärpentini ja Linaõlivärnitsa segu (2:1). 

TÖÖVAHENDID Pintsel.

KÄSITLUS-

TINGIMUSED

Käsitletav pind peab olema kuiv (puidu niiskus alla 15%), temperatuur 

vähemalt + 10º C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.

KUIVAMINE Puutekuiv 2-3 ööp. sõltuvalt tingimustest. Peale värvitav alates 3. ööp. 
Soojus ja valgus kiirendavad kuivamist!

ILMASTIKUKINDLUS Looduslike pigmentide ja värnitsa tõttu eriti hea.

TIHEDUS U. 1,6 kg/liiter.

TULEOHUTUS Ei ole süttiv. Värvised kaltsud, rätid jne. hävitada põletades või kasta enne 

prügikasti heitmist vette, vältimaks linaõli isesüttimisohu.

TÖÖVAHENDITE

PESU

Lakibensiini või Uula Üldvedeldiga. Seejärel vee ja seebiga.

PAKENDI MAHT 0,9l ; 2,7l ; 9l  

SÄILITAMINE Kuivas ja jahedas. Hoida lastele kättesaamatult. Ei jäätu. Pigment võib
pikaaegsel säilitamisel põhja vajuda, mistõttu on vajalik enne kasutamist
hoolikalt segada.

JÄÄTMEKÄITLUS: Tühi ja kuiv plekktaara viia metallikogumispunkti. Värvi ülejäägiga taara tuleb viia 
ohtlike jäätmete kogumispunkti.

KASUTUSJUHEND
Uus puitpind
Määrdunud pind pesta Uula Kiruna värvipesuainega ja hallitusega pind töödelda Uula Hallitusetõrjeainega 
ning lasta põhjalikult kuivada. Oksakohad kruntida shellaklakiga. Siledaks hööveldatud pind karestada 
liivapaberiga, välitisvärvides kruntida pind Hallitustõrjeainega ja oodata 1-2 aastat, lastes pinnal vananeda 
enne kruntvärvimist.
Alusvärvimine: Välistingimustes Uula Väliskruntvärviga õhukese kihina tugevate pintslitõmmetega. 
Kuivamisaeg 1-2 ööp.Siseruumides vajaduse korral Uula Sisekruntvärviga.
Vahevärvimine: Uula Linaõlivärv vedeldatakse 10-15% . Värvitakse õhukese kihina tugevate 
pintslitõmmetega. Enne lõppvärvimist lastakse vähemalt 3 ööpäeva kuivada.
Viimistlusvärvimine: Uula  Linaõlivärviga õhukese kihina tugevate pintslitõmmetega. Vajadusel vedelda 
värvi kuni 10% Uula Linaõlivärvivedeldiga.

Varem värvitud pind
Puhastus: Lahtine ja kestendav linaõlivärv eemaldatakse kraabitsa- või liivapaberiga. Määrdunud pind 
pestakse Kiiruna Värvipesuainega, 10 min. möödudes loputatakse ja lastakse põhjalikult kuivada. 
Lateksvärv tuleb sobimatu alusena täielikul teemaldada. Mööbli jne. puhastamisel vanast värvist võib 
kasutada Uula Värvieemaldusainet või kuummeetodit. Välivärvimisel krundi pind paiguti Uula 
Väliskruntvärviga ning üldiselt Uula Hallitustõrjeainega.
Uut tööstuslikult krunditud laudist ei ole vaja uuesti üle kruntida. 
Värvimine: vt. Uus puitpind.

Metallpinnad väljas
Alusvärvimine: Metallikruntvärviga vastavalt valmistaja soovitustele.
Vahe- ja viimistlusvärvimine: vt. Uus puitpind.

Tähelepanu!
Uula  Linaõlivärvile on erinevalt alküüd- ja lateksvärvidest iseloomulik aeglasem kuivamine ja 
kõvenemine, mistõttu on oluline lasta värvil enne uue kihi pealekandmist alati korralikult kuivada.
Õlivärvi peab pintseldama alati õhukese kihina, kuna paks värv hakkab jooksma ja kortsub 
kuivades ning kuivab väga aeglaselt.
Sama värvitooni kasutamisel erinevatest anumatest tuleb vajalik kogus värvi kokku segada, et vältida tooni 
erinevusi. Värvi ka puidu ristilõikelised pinnad hoolikalt!

Andmed põhinevad testide tulemustel ja praktilistel kogemustel saadud informatsioonile. Kõik näitajad on 
suundaandvad ja sõltuvad muuhulgas pinna karedusest, 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 kahjude eest, mis on 
tekkinud toote kasutamisel juhendi- või eesmärgi vastaselt. 
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