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UULA BÅTLACK         UULA COLOR 2018

Typ
En traditionell, litet gulaktig, glansig oljelack tillverkad av kokt linolja(fernissa) 
och naturhartser. 

Användningsområden
Trägolv, träbåtar, trädgårdsmöbler av trä och andra motsvarande träytor 
inom- och utomhus. 

Teknisk information 
Densitet: Ca 0,98 kg/l. 
Lösningsmedel: luktfri kolvätelösning.
Innehåller VOC max 400 g/l. 
EU VOC gränsvärde: (cat A/e) 400 g/l (2010).

Nyanser
Klar, litet gulaktig. 

Applicering och appliceringsförhållanden
Lackpensel eller lackspatel. Ytan bör vara torr, träets fuktighet lägre än 15 %, luft-
fuktigheten lägre än 80 % och temperaturen minst +15°C. 
Applicera inte i direkt solljus. 

Torktid
Dammtorr efter ca 4 timmar. Överstrykningsbar tidigast efter 1 dygn.
 (+20°C och luftfuktigheten <80%)
Värme och ljus påskyndar torkningen. 

Åtgång
12–20 m²/l.

Förtunningsmedel
Uula Universal förtunning.

Förpackningsstorlek 
1 l, 3 l och 10 l.

Rengöring av arbetsredskap 
Redskapen rengörs Med Uula Universal förtunning eller lackbensin och 
till slut med tvål och vatten. 

Lagring och undvikande av miljöolägenheter
Förvaras torrt och svalt. Förvaras utom räckhåll för barn. Fryser ej. 
Tomma och torra burkar kan föras till insamlingen.
Flytande avfall skall föras till den kommunala insamlingen för problemavfall.

Brandskyddsklass 
Ej antändlig. Oljiga rengöringstrasor, trassel eller dylikt skall brännas eller sköljas un-
der rinnande vatten innan de kastas i soporna för linoljan kan självantändas.
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Anvisningar

Förbehandling
Rengör smutsiga ytor med Uula Målartvätt och mögliga ytor med Uula Mögeltvätt. 
Behandla ytan som finns utomhus med Uula Antimögelmedel och låt torka 
ordentligt. Avlägsna löst och avflagnad lack med sickel eller metallskrapa. 
Slipa och rengör ytan från damm. 

Grundmålning
Grunda ytan tunt 1–2 gånger med Båtlack. Slipa och rengör ytan från slipdamm.

Färdigstrykning
Stryk med Båtlack 2–3 gånger beroende på användningsändamålet. 
Slipa och rengör ytan från slipdamm mellan strykningarna. 
Obs! Ett alltför tjockt lackskikt torkar mycket långsamt och kan skrynkla sig 
när det torkar.

Målningstips och saker som ska observeras
*På golv är det speciellt viktigt att stryka ut lacken tunt.
*Vid applicering i kyla (5–10°C) underlättar uppvärmning av lacken
 (t.ex. i vattenbadet) att stryka ett tunt lager. 
*Om lacken har blivit för tjock, kan den förtunnas med Uula Universal förtunning.
*Om något är oklart, vänd dig till tillverkaren eller en sakkunnig återförsäljare 
innan du påbörjar arbetet. 
.

Uppgifterna i databladet bygger på test och praktisk erfarenhet. Alla värden är riktgivande och beror bland annat 
på ytans strävhet, kvalitet, färg och tidigare behandlingar. Eftersom vi inte kan påverka de förhållanden där pro-
dukten används, ansvarar vi endast för produktens kvalitet och garanterar att den uppfyller Uulatuote Oy:s krav på 
högsta kvalitet. Vi ansvarar inte för skador till följd av försumlighet mot bruksanvisningarna.
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