
UULA TERASSIÖLJY        UULA COLOR 2019

Tyyppi
Nopeasti kuivuva ja hajuton vesiohenteinen öljy puupinnoille ulkokäyttöön. 
Sideaineina uusiutuvat luonnonöljyt. Hyvin imeytyvä, kosteudelta ja lialta suojaava
öljy vähentää puupinnan halkeilua sekä huolehtii puurakenteiden kunnosta luon-
nollisella tavalla.

Käyttökohteet
Uudet ja vanhat käsittelemättömät ulkopuupinnat, esim. terassit, puuportaat, lai-
turit, puutarhakalusteet, hirsi- ja lautaseinät sekä ikkunapuitteet. Painekyllästetyt 
puupinnat sekä vanhat, kalvoa muodostamattomilla kyllästysaineilla käsitellyt puu-
pinnat ulkona. 

Tekniset tiedot
Tiheys n. 0,9 kg/l. 
Ei VOC-päästöjä. 
Ei syttyvä. 
MaalausRYL 2012 maalaustarvikeryhmä 481

Pohjat, sävytys & värisävyt
Väritön. Konesävytys. Sävytettävissä yleisimpien värikarttojen kuultaviin sävyihin.

Levitystapa & maalausolosuhteet
Sivellin. 
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, puun kosteuden alle 15 %,
ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +10°C.

Kuivumisaika
Kosketuskuiva n. 1 h:n kuluttua. Uusintakäsittely n. 4 h:n kuluttua.
(+20oC, ilman suht. kosteus <80 %)

Riittoisuus
Sahapinta n. 6 m�/litra, höyläpinta n. 10 m�/litra. 

Ohenne
Vesi

Pakkauskoko
0,9 l, 2,7 l ja 9 l.

Työvälineiden puhdistus
Työvälineet pestään vedellä ja saippualla välittömästi työn päätyttyä.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy
Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. EI SAA JÄÄTYÄ! 
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen.
Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.
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Käyttöohje

Esikäsittely
- Puhdista pinta Uula Homepesulla. 
- Hio harmaantunut/nukkaantunut puupinta tartunnan varmistamiseksi.
- Poista irtonainen/huonosti kiinni oleva vanha puunsuoja teräsharjalla ja kaapimella. 
- Jos kyseessä on uusi, hyvin sileä höyläpinta hio pinta karheaksi tartunnan varmista-
miseksi

Pintakäsittely
- Sivele Uula Terassiöljy kahteen kertaan. 
- Anna edellisen käsittelyn kuivua ennen toista käsittelyä.

Huomioitavat asiat ja maalausvinkit
- Sekoita öljy huolellisesti aina ennen käsittelyä ja käsittelyn aikana.
- Sekoita yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä samaan astiaan mahdollisten 
sävyerojen välttämiseksi. 
- Suosittelemme irrallisen värimallin tekoa vastaavalle pinnalle ennen maalaustyön 
aloittamista.
- Kuultavissa käsittelyissä pinnan karheus, puulaji, aikaisempi väri ja käsittelykerrat 
vaikuttavat oleellisesti lopulliseen väriin.  
- Älä tee käsittelyä vesisateessa,  suorassa auringonpaisteessa tai 
auringon kuumentamalle pinnalle. 
- Käsittele myös puutavaran poikkileikkauspinnat huolellisesti.
- Tiivis tai uusi höyläpinta hidastaa tuotteen imeytymistä ja lopullista kuivumista
- Uusi höyläpinta on syytä karhentaa ennen pintakäsittelyä imeytymisen 
varmistamiseksi tai annettava vanhentua 1–2 vuotta.
- Jos käsitellylle pinnalle kertyy nykyisistä ilmastovaikutuksista johtuen 
epäpuhtauksia, kuten pölyä tai likaa, tulee huomioida ulkopintojen 
pesu- ja puhdistustarve. 
- Tarkemmat huolto- ja puhdistusohjeet löytyvät kotisivultamme www.uula.fi.
- Käänny epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän 
puoleen ennen käsittelyn aloittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. 
alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työ-
olosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uula Color Oy:n korkean laadun mukaista. 
Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. 
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