UULA
ÕLILASUUR
Uula – traditsioonilised ja looduslikud värvid
UULA ÕLILASUUR
Traditsiooniline õlilasuur. Valmistatud keedetud linaõlist (värnitsast) ja looduslikest vaikudest.
Lahustiks on mittearomaatne süsivesiniklahusti. Uula õlilasuurvärv toob puidusüü kenasti esile ja
loob niiskuse ning mustuse eest kaitsva pinna kuivades ja niisketes ruumides.
Kasutuskohad: Uued ja vanad töötlemata puitpinnad ning puitpinnad, mida on töödeldud kilet
mittemoodustavate immutusvahenditega, näiteks uksed, aknaraamid, mööbel ja seinapaneelid
katusealustes välisruumides. Sobib ka laseerimis-, puiduimitatsioon- ja dekoratiivvärvide sideaineks.
Värvitoonid: Vastavalt Uula värvikaardile.
Katvus: Saematerjal 8-10 m²/l, hööveldatud pinnad 12-15 m²/l.
Pealekandmisviis: Lakipintsel või mohäärspaatel.
Värvimistingimused: Töödeldav pind peab olema kuiv, puidu niiskus alla 15%, suhteline õhuniiskus
alla 80% ja temperatuur vähemalt +10°C.
Kuivamine: Puutekuiv 5-8 tunni pärast. Ülevärvitav u. 1 ööpäeva pärast.
Tihedus: u. 0,9 kg/l.
Vedeldi: Uula üldvedeldi.
Töövahendite puhastamine: Puhastage töövahendeid Uula üldvedeldi või lakibensiiniga, loputage
seeb ja iveega.
Säilitamine: Hoida kuivas ja jahedas kohas. Ei jäätu.
VÄRVIMISJUHISED
Ettevalmistus: Peske määrdunud pinda värvipesuvahendiga ja laske sel enne töötlemist korralikult
ära kuivada. Kruntige välitingimustesse mõeldud pindu Uula hallitusevastase vahendiga. Hallitanud
välispindu tuleb enne hallitusevastase vahendiga töötlemist hallituspesuvahendiga pesta.
Värvitu töötlus: Töödelge töötlemata pindu värvitu õlilasuuriga 2-3 korda ja eelnevalt töödeldud
pindu 1-2 korda. Sooritage vahelihvimised ja eemaldage tolm.
Värviline töötlus: Töödelge pinda värvilise Uula õlilasuuriga 1-2 korda soovitud katvuse
saavutamiseks.
MÄRKUSED
Segage õlilasuuri korralikult enne kasutamist ja kasutamise ajal. Ühtlase tulemuse saamiseks ja
võimalike toonierinevuste vältimiseks pange valmis piisav kogus värvi. Poolläbipaistvate töötluste
korral sõltub lõplik värvitoon olulisel määral pinna karedusest, puuliigist, varasemast värvist ja
värvimistöö kvaliteedist. Soovitame eraldi proovitöö tegemist sarnasel pinnal enne värvimise juurde
asumist. Õlised kaltsud, puuvillajäätmed 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 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/i) 400 g/l (2010). Õlilasuuri lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) sisaldus
on maks. 400 g/l.

