
UULA
PUIDUÕLI
Traditsiooniline puiduõli välistingimustesse. Kaitseb puitu niiskuse ja mustuse eest ning 
vähendab puidu lõhenemist.
Valmistatud keedetud linaõlist (värnitsast), hiinapuuõlist, mittearomaatsest 
süsivesiniklahustist ja hallitusvastasest vahendist.

Katvus: Saematerjal u. 6m²/l, hööveldatud pinnad u. 10m²/l. Immutades ja uputades sõltub 
kulu puidu poorsusest ja ajast. Kulu on märgatavalt suurem.
Kasutuskohad: Uued töötlemata puitpinnad väljas, millele soovitakse läbipaistvat niiskuse ja 
hallitamise eest kaitsvat viimistlust. Sobib palgile, laudisele, puittreppidele, lautrile, 
aknaraamidele jne. Sobib ka varem kilet mittemoodustavate puidukaitsevahenditega 
töödeldud või sügavimmutatud pindadele, nt. aiamööblile, välisseinad jne. Hiljem võib pinda 
värvida igat tüüpi värvidega, välja arvatud Keeduvärv.
Värvitoonid: Uula-värvikaardi läbipaistvad toonid. 

VÄRVIMISJUHISED
Puhasta pind tolmust. Määrdunud pinda pese Kiiruna-värvipesuainega, hallitanud pindu 
hallitusevastase pesuvahendiga. Karesta uus hööveldatud pind enne viimistlemist tagamaks 
õli parema imendumise. Krundi Uula hallitusevastase vahendiga ning lase pinnal korralikult 
kuivada. Kanna Uula puiduõli pintsliga 2 – 4 korda u. ½ tunni tagant. Õli, mis pinna sisse ei 
imendu, pühi ebemevaba lapiga ära enne lõplikku kuivamist. Nõudlikes ilmastikuoludes 
olevatele pindadele soovitatakse teha 1 – 2 lisa kihti peale ööpäeva möödumist. Uputamise 
meetodi kasutades uputa puitese Uula puiduõlisse. Hoia seda õlis mõnest minutist kuni mõne 
tunnini olenevalt eesmärgist. Nõruta ese liigsest õlist ning tasanda pind n. pintsliga.

Värvimistingimused: Töödeldav pind peab olem kuiv, puidu niiskus alla 15%, suhteline 
õhuniiskus alla 80% ja temperatuur vähemalt +5ºC. 
Kuivamine (+20ºC, suhteline õhuniiskus 50%): õhukese pintselduse korral puutekuiv 5 – 8 h. 
Lõplik kuivamine sõltub viimistluskordade arvust. 
Vedeldi: Uula üldvedeldi.
Pealekandmisviis: pintsel, pintselhari või uputus.
Töövahendite puhastamine: Uula üldvedeldi, lõpuks pese vee ja seebiga.
Säilitamine: Hoida kuivas ja jahedas kohas. Ei jäätu.

MÄRKUSED: Õlised kaltsud vms. tuleb ära põletada või enne prügikasti panekut vette kasta, 
linaõli isesüttimisohu kõrvaldamiseks.
Keskkonnakahju ärahoidmine: Tühjad ja kuivad metallpakendid võib viia metalljäätmete 
kogumispunkti. 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 
kvaliteedinõuetele. Me ei vastuta kahjustuste eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendile või –otstarbele 
mittevastavast kasutamisest.
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