
 

UULA 
PETROOLÕLIVÄRV 
Uula – traditsioonilised ja looduslikud värvid 
 
PETROOLÕLIVÄRV 
Keedetud linaõlist (värnitsast), värvipigmentidest ja lambipetroolist valmistatud hingav välisvärv. 
Tänu heale katvusele piisab ühest värvikihist hea ja tasase pinna saamiseks. 
Kasutuskohad: Töötlemata ja varem mitmesuguste õli-, alküüd- ning plastsideaineid sisaldavate 
värvidega värvitud ja mitmesugused tööstuslikult krunditud puitpinnad. Sobib ka mitmesuguste 
krohvitud ja pahteldatud pindade värvimiseks.  
Läige: Poolmatt. Matt.  
Katvus: Saematerjal: u. 5 m²/l. Peensaetud või vanad värvipinnad: u. 7 m²/l.  
Pealekandmisviis: Pintsel.  
Värvimistingimused: Värvitav pind peab olema kuiv, puidu niiskus alla 15%, õhuniiskus alla 80% ja 
temperatuur vähemalt +10°C.  
Kuivamine: Puutekuiv tingimustest olenevalt 1-3 päeva pärast. Ülevärvitav alates 3 ööpäeva pärast. 
Värv vajab kuivamiseks valgust ja soojust.  
Tihedus: 1,5-1,8 kg/l, värvitoonist sõltuvalt.  
Vedeldi: Uula õlivärvi vedeldi 1166, maks. 10% värvimiskorra kohta. Kahe värvikihi pealekandmisel 
(nt. juhul, kui esimest korda värvitakse lahtisi laudu) vedeldada esimese kihi värvi 20-40% ulatuses. 
Soovitame kahe värvikihi pealekandmist juhul, kui arvestada tuleb iseäranis karmide 
ilmastikuoludega. Vana, puhastatud keeduvärvipinna peale värvimisel vedeldada 15-20% ulatuses 
(ühe värvikihi korral).  
Töövahendite puhastamine: Kasutage töövahendite puhastamiseks Uula üldvedeldit või lakibensiini, 
lõpetuseks peske seebiga ja loputage veega.  
Säilitamine: Hoida kuivas ja jahedas kohas. Ei jäätu.  
 
VÄRVIMISJUHISED 
Ettevalmistus: Peske määrdunud pindu värvipesuvahendiga ja hallitanud pindu hallitusevastase 
pesuvahendiga. Kõrvaldage lahtine ja nõrgalt kinniolev värv kraabitsa abil, lihvimise teel vms. 
Eemaldage vana lateksvärv võimalikult hoolikalt. Vanad, paksud värvikihid on tõhusalt eemaldatavad 
Uula värvieemaldusvahendi abil. Lihvige halliks pleekinud/ebatasaseid pindu. Lihvige uued 
hööveldatud pinnad nakkuvuse tagamiseks karedaks.  
Kruntimine: Varem värvitud puitpinnad: kruntige paikselt Uula väliskruntvärviga ja töödelge pindu 
Uula hallitusevastase vahendiga. Värvimata puitpinnad: kruntige Uula väliskruntvärviga. Uued, 
tööstuslikult krunditud puitpinnad ei vaja kruntimist ega Uula hallitusevastase vahendiga töötlemist. 
Lõppviimistlus: Värvige kuivanud pindu üks kord rohke Uula petroolõlivärviga.  
 
MÄRKUSED: Segage värvi alati korralikult enne kasutamist. Ühtlase tulemuse saamiseks ja võimalike 
värvierinevuste vältimiseks segage samas anumas kokku piisav kogus värvi. Töödelge ka puitmaterjali 
ristlõikepindu hoolikalt. Õlised kaltsud, puuvillajäätmed vms. tuleb ära põletada või enne prügikasti 
panekut vette kasta, linaõli  isesüttimisohu kõrvaldamiseks. 
 
 
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. 
 



Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Hoida lastele kättesaamatus 
kohas. 
 
EU VOC piirväärtus: (cat A/d) 300 g/l (2010). Petroolõlivärvi lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) 
sisaldus on maks. 300 g/l. 
 
VALGE (poista VIT) 00 0,9L 
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