UULA
ROSLAGI MAHAGON
Uula – traditsioonilised ja looduslikud värvid
UULA ROSLAGI MAHAGON
Traditsiooniline ja hingav, keedetud linaõli ja tõrva sisaldav poolläbipaistev puidutöötlusvahend
väliskasutuseks.
Kasutuskohad: Värvimata puitpinnad ja varem kilet mittemoodustavate puidukaitsevahenditega
töödeldud puitpinnad välistingimustes, nt. palk- ja laudseinad, puitpaadid ning kaid.
Värvitoonid: Vt. Uula värvikaart. Soovitame väikse proovitöö tegemist enne tegelikku töötlust.
Katvus: Hööveldatud pinnad 8-10 m²/l, saematerjal 6-8 m²/l.
Pealekandmisviis: Pintsel või pintselhari.
Värvimistingimused: Töödeldav pind peab olema kuiv, puidu niiskus alla 15%, suhteline õhuniiskus
alla 80% ja temperatuur vähemalt +5°C.
Kuivamine: 1-3 päeva. Tähelepanu! Täpsema teabe saamiseks tutvuge toote infolehega.
Tihedus: u. 0,95 kg/l.
Vedeldi: Uula üldvedeldi või Uula õlivärvi vedeldi 1166.
Töövahendite puhastamine: Kasutage töövahendite puhastamiseks Üldvedeldit või lakibensiini,
loputage seebi ja veega. Säilitamine: Hoida kuivas ja jahedas kohas. Ei jäätu. Värvipigment settib
säilitamise käigus põhjale, mistõttu värvi tuleb enne kasutamist alati korralikult segada.
VÄRVIMISJUHISED
Ettevalmistus: Peske määrdunud pindu värvipesuvahendiga ja hallitanud pindu hallitusevastase
pesuvahendiga jälgides tootja juhiseid. Kõrvaldage lahtine ja nõrgalt kinniolev vana
puidukaitsevahend terasharja ning kraabitsa abil. Kruntige Uula hallitusevastase vahendiga vähemalt
ööpäev enne pinnatöötlust.
Lõppviimistlus: Kandke pintsliga peale kaks Roslagi mahagoni kihti. Teine kiht tuleb peale kanda
kohe, enne esimese täielikku kuivamist (’märg märjale’), või 1-2 aasta pärast, koos ettevalmistusega.
Karestage uus hööveldatud pind enne pinnaviimistlust või töödelge seda Uula hallitusevastase
vahendiga ja laske aasta aega vanuda.
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. Hooldustöötlus tuleb sooritada algse või sellest veidi tumedama tooniga.
Hooldustöötlusega seoses võib toonimisalust (RM 222) segada värvilise Roslagi mahagoniga
vahekorra 1:1 juures, värvi katvuse vähendamiseks. 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.
Sisaldab 3-jood-2-propünüülbutüülkarbamaati, 4,5-dikloor-2-oktüül-4-isotiatsool-3-ooni. Võib
põhjustada allergilisi reaktsioone. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

EU VOC piirväärtus: (cat A/f) 700 g/l (2010). Roslagi mahagoni lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC)
sisaldus on maks. 700 g/l.
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