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Uula – traditsioonilised ja looduslikud värvid 
 
UULA KEEDUVÄRV 
Keetmise teel valmistatud ehtne vanaaegne punamuldvärv ehk keeduvärv. Sideaineks on 
jahukliister, millele on lisatud veidi linaõlivärnitsat. Värvainetena kasutatakse traditsioonilisi 
pigmente. Keskkonnasõbralik, hõlpsasti pintseldatav, ühe kihiga kattev välisvärv. Ei moodusta 
niiskust kinnipidavat kilet. 
Kasutuskohad: Sobib suurepäraselt värvimata uute või varem ehtsa keeduvärviga värvitud vanade 
palkide ja saematerjali pinnaviimistluseks. Hööveldatud palke ja laudu võib värvida üksnes pärast 
seda, kui need on 2 aastat vanunud. Keeduvärv ei sobi pindadele, mida on varem töödeldud 
immutusainete, õli-, lateks- vm. värvidega. 
Värvitoonid: Itaalia punane, Faluni punane, punane ooker, pruun umbra, roheline umbra ja 
kollamuld. Lisaks on saadaval kaks heledamat kollast tooni. Vt. Uula keeduvärvide värvikaart. 
Läige: Matt. 
Katvus: 3–5 m²/l. 
Pealekandmisviis: Pintsel või pintselhari. 
Värvimistingimused: Värvimiseks sobib kõige paremini pilvine, ent kuiv ilm. Suhteline õhuniiskus alla 
95 % ja temperatuur üle 0°C. Vältige värvimist otsese päikesevalguse või vihma käes. 
Kuivamine: (+20°C ja suhteline õhuniiskus <50%) Puutekuiv u. 1–2 tunni pärast. 
Tihedus: u. 1,2 kg/l. 
Vedeldi: Tavaliselt ei vaja keeduvärv vedeldamist. Vedeldamiseks võib nt. pihustamise teel värvimisel 
kasutada raudsulfaadi vesilahust (1 kg/10 l vett), heledate värvide korral tsinksulfaadi vesilahust. 
Vedeldi osakaal 20–30%. Alternatiivselt võib kõiki keeduvärvi toone vedeldada ka hallitusevastase 
vahendiga. 
Töövahendite puhastamine: Peske töövahendid vahetult pärast töö lõppu vee ja seebiga puhtaks. 
Säilitamine: Hoida kuivas ja jahedas kohas. Kaitske jäätumise eest! Värvipigment settib säilitamise 
käigus põhjale, mistõttu värvi tuleb enne kasutamist alati korralikult segada. 
 
VÄRVIMISJUHISED 
Ettevalmistus: Harjake ära lahtine tolm. Eemaldage irdunud vana värv varem keeduvärviga 
töödeldud pindadelt. Kui värvitoon on eelmisest erinev, siis kõrvaldage vana värv hoolikalt nt. 
survepesuga ja laske pindadel enne värvimist korralikult ära kuivada. Peske määrdunud pindu 
värvipesuvahendiga ja hallitanud pindu hallitusevastase pesuvahendiga. Kruntige värvitav pind 
juhiseid järgides Uula hallitusevastase vahendiga ja laske sel korralikult ära kuivada. 
Lõppviimistlus: Värvige üks kord rohke värviga. Vajadusel korrake värvimist alles aasta pärast. 
Alternatiivselt kruntige pindu vedeldatud värviga, milleks segage keeduvärv pooleks Uula 
hallitusevastase vahendiga ning  värvige pinnad peale 24 tunni möödumist vedeldamata värviga üle. 
Niisugusel juhul pole pindade kruntimist hallitusevastase vahendiga tarvis. 
 
MÄRKUSED 
Ühtlase tulemuse saamiseks ja võimalike värvierinevuste vältimiseks segage samas anumas kokku 
piisav kogus värvi. Segage värvi alati korralikult enne kasutamist. Töödelge ka puitmaterjali 
ristlõikepindu hoolikalt. 
Keskkonnakahju ärahoidmine: Tühjad ja kuivad metallpakendid võib viia metalljäätmete 
kogumispunkti, selle puudumisel tavalisse prügilasse. Vedeljäätmed tuleb toimetada ohtlike jäätmete 
kogumispunkti. 
 
 



Etiketil esitatud andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Kõik väärtused on ligikaudsed 
ja sõltuvad mh. aluspinna karedusest, kvaliteedist, värvist ning varasematest töötlustest. Kuivõrd 
toote kasutus- ja töötingimused ei ole meie võimuses, vastutame vaid selle eest, et toote kvaliteet 
vastab Uulatuote Oy kõrgetele kvaliteedistandarditele. Me ei vastuta kahjustuste eest, mis on 
põhjustatud toote kasutusjuhendile või -otstarbele mittevastavast kasutamisest. 
 
EU VOC piirväärtus: (cat A/d) 130 g/l (2010). Keeduvärvi lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) 
sisaldus on maks. 130 g/l. 
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