Uula – traditsioonilised ja looduslikud värvid

LINAÕLIVÄRV
Keedetud linaõlist (värnitsast) ja värvipigmentidest valmistatud ehtne linaõlivärv.
Kasutuskohad: Töötlemata ja varem mitmesuguste õli-, alküüd- ning plastsideaineid sisaldavate värvidega
värvitud puitpinnad välistingimustes, nt. välisseinad, uksed, aknaraamid ja mööbel.
Värvitoonid: Uula värvikaardis määratletud toonid. Eritellimusel on saadaval muidki värvitoone. Linaõlivärvi
toonitakse ehtsatest pigmentidest valmistatud Uula toonimispastadega.
Läige: Poolläikiv, aastatega läige tuhmub.
Katvus: Hööveldatud pinnad 10–15 m²/l, saematerjal 8–12 m²/l, ühe kihi korral.
Pealekandmisviis: Pintselhari või pintsel.
Värvimistingimused: Värvitav pind peab olema kuiv, puidu niiskus alla 15%, õhuniiskus alla 80% ja
temperatuur vähemalt +10°C.
Kuivamine: Puutekuiv 2-3 ööpäeva pärast. Ülevärvitav varemalt 4 ööpäeva pärast. Värv vajab kuivamiseks
valgust ja soojust.
Tihedus: u. 1,6 kg/l.
Vedeldi: Välistingimustes värvides Uula õlivärvi vedeldi 1166.
Töövahendite puhastamine: Hoida kuivas ja jahedas kohas. Ei jäätu. Värvaine settib säilitamise käigus
põhjale, mistõttu värvi tuleb enne kasutamist alati korralikult segada.
Säilitamine:
VÄRVIMISJUHISED
Ettevalmistus: Peske määrdunud pindu värvipesuvahendiga ja hallitanud pindu hallitusevastase vahendiga.
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 paiguti Uula väliskruntvärviga ja töödelge teisi pindu Uula
hallitusevastase vahendiga. Värvimata puitpinnad: kruntige Uula väliskruntvärviga. Uued, tööstuslikult
krunditud puitpinnad ei vaja kruntimist ega Uula hallitusevastase vahendiga töötlemist.
Aluskiht: Värvige krunditud välispindu u. 10-15% vedeldatud linaõlivärviga. Laske kuivada vähemalt 3
ööpäeva.
Lõppviimistlus: Värvige õhukese kihina, hoolikalt pintseldades. Vajadusel vedeldage värvi maksimaalselt
10% ulatuses.
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.
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.
EU VOC piirväärtus: (cat A/d) 300 g/l (2010). Linaõlivärvi lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) sisaldus on maks. 300 g/l.
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