
UULA PAADILAKK (LINAÕLILAKK)
TÜÜP Vanaaegne linaõlivärnitsast ja looduslikest vaikudest 

valmistatud traditsiooniline õlilakk. Lahustina lõhnatu 
süsivesiniklahusti.

VÄRVITOONID Värvitu, läbipaistev.

LÄIKEASTE Läikiv.

KASUTUSKOHAD Uued ja vanad puitpinnad nii sees kui väljas n. põrandad, uksed,
aknapiidad, paadid, aiamööbel jne.

KULU 12 – 20 m²/l.

VEDELDI Uula Üldvedeldi või Männitärpentin.

TÖÖVAHENDID Naturaalkarvadega lakipintsel.

KÄSITLUS-

TINGIMUSED

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

õhuniiskus alla 80% ja temperatuur vähemalt + 10ºC. Ära laki 

otseses päikesepaistes!

KUIVAMINE (+ 20ºC, suhteline õhuniiskus 50 %): tolmukuiv u. 4 tundi, peale
lakitav u.1 ööpäeva pärast., lihvitav u. 2 ööpäeva pärast. Soojus ja 
valgus kiirendavad kuivamist.

TIHEDUS 0,98 kg/liiter.

TULEOHUTUS Ei ole süttiv. Värvised kaltsud, rätid jne. hävitada põletades või 
kasta enne prügikasti heitmist vette vältimaks linaõli
isesüttimisohtu.

TÖÖVAHENDITE

PESU

Lakibensiini, männitärpentini või Uula Üldvedeldiga. Seejärel vee 

ja seebiga.

PAKENDI MAHT 0,3l ; 1l ; 3l ja 10l.  

SÄILITAMINE Kuivas ja jahedas. Hoida lastele kättesaamatult. Ei jäätu.

TOOTJA EDASIMÜÜJA

Uulatuote Oy Majatohter OÜ

Yttiläntie 265, FI-32920 Kauvatsa, Finland Väike-Patarei 5, 10415, Tallinn

www.uula.fi Tel: 6414 509, 5306 1223

www.majatohter.ee

KASUTUSJUHEND

Uute puupindade käsitlus
Puhasta pinnad tolmust ja mustusest. Pese määrdunud pinnad vajadusel Kiiruna 
Värvipesuainega vastavalt kasutusjuhendile ja lase korralikult kuivada. Väljas immuta 
pinnad Uula Hallitustõrjeainega ja lase korralikult kuivada.
Krundi 1-2 korda 30% Uula Üldvedeldiga vedeldatud Paadilakiga. Lihvi ja eemalda 
tolm.
Pinnaviimistlus Paadilakiga 2-4 korda vastavalt kasutusotstarbele. Vedelda vajadusel 
10-15% Uula Üldvedeldiga.

Varem lakitud puupindade käsitlus
Eemalda kooruv vana lakk kraabitsaga. Pese määrdunud pinnad vajadusel Kiiruna 
Värvipesuainega vastavalt kasutusjuhendile ja lase korralikult kuivada. Lihvi ja 
eemalda tolm.
Krundi 1-2 korda 30% Uula Üldvedeldiga vedeldatud Paadilakiga. Terve ja ehtne vana 
lakipind ei vaja kruntimist.
Pinnaviimistlus Paadilakiga 2-3 korda vastavalt kasutusotstarbele. Vedelda vajadusel 
10-15% Uula Üldvedeldiga.

Liiga paks lakikiht kuivab eriti aeglaselt ja kortsub. Väga oluline on kanda lakki 
pinnale õhukeste kihtidena. 

Lakkides temperatuuril alla + 10ºC tuleb viimistluskihid vedeldada 10-15%  Uula 
Üldvedeldiga.

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 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. Registreeritud 
Tervisekaitseinspektsioonis.


