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UULA SLAMFÄRG         UULA COLOR 2020

Typ
Uula Slamfärg är en äkta gammaldags rödmyllefärg tillverkad av traditionellt kokt 
jordfärgpigment och vetemjöl. Som färgämnen används traditionella pigment. 
Uula Slamfärg är en miljövänlig utomhusfärg som är lätt att stryka och täcker med 
en strykning. Uula Slamfärg är en trygg naturprodukt som andas. 
Innehåller kokt linolja dvs. Fernissa. 

Användningsområden
Uula slamfärg passar bra på nya, omålade stock- och brädytor eller på motsvarande 
ytor som har tidigare målats med äkta slamfärg. Hyvlade stock- och brädytor skall 
först stå 2 år innan de kan målas. Inte lämplig på ytor som tidigare impregnerats 
eller strukits med olje-, alkyd- eller liknande färger.

Teknisk information 
Glansgrad: Matt
Densitet ca 1,2 kg/l.
VOC-fri. 
Obrännbar.

Nyanser
Slamfärgnyanser enligt Uula Traditionell Färgkarta: Italienröd, Faluröd, Rödockra, 
Brun umbra, Svart och Gulmylla. Därtill två ljusare gula nyanser.

Applicering & appliceringsförhållanden 
Pensel, målningsborste eller högtrycksfärgspruta. Torrt och mulet väder är bäst. 
Ytan som ska målas bör vara torr. Luftfuktigheten lägre än 95 % och temperaturen 
över nollstrecket. Måla inte i direkt solljus eller i regn.

Torktid 
Beröringstorr efter ca 1–2 h (+20°C och luftfuktighet <80 %).

Åtgång 
3–5 m²/l

Förtunningsmedel
Slamfärg behöver normalt inte förtunnas. Vid behov, kan slamfärg förtunnas 5-10% 
med Uula Antimögelmedel. 

Förpackningsstorlek 
3 l, 10 l och 20 l.

Rengöring av arbetsredskap 
Arbetsredskapen rengörs med tvål och vatten genast efter målningen.

Lagring och undvikande av miljöolägenheter
Förvaras torrt och svalt (över +2°C ) FÅR INTE FRYSA! 
Hållbarhet i en stängd färgburk ett par år och öppnad färgburk 3-4 månader.
Tomma och torra burkar kan föras till insamlingen.
Flytande avfall skall föras till den kommunala insamlingen för problemavfall..
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Anvisningar 

Förbehandling 
Borsta ytan ren från damm. Avlägsna gammal färg bort så väl som möjligt från 
tidigare slamfärgmålade ytor. Om du byter kulör, avlägsna gammal färg noggrant 
t.ex. med vattenspäd tvätt och låt torka väl före målning.  Smutsiga ytor rengörs 
med Uula Målartvätt och mögliga ytor med Uula Mögeltvätt. Grunda ytan som ska 
målas med Uula Antimögelmedel enligt instruktioner och låt torka väl. 

Målning
Måla en gång med rikligt med färg. Om du vill måla lösa brädor, grundmåla dem 
med slamfärg som förtunnas med Uula Antimögelmedel 1:1 och färdigstryk 
tidigast efter 1 dygn med oförtunnad färg. I detta fall behöver ytan inte behandlas 
först med antimögelmedel. 

Sprutmålning 
Förbehandling beroende på underlaget. Förtunna slamfärg ca 30 % med 
Uula Antimögelmedel. Observera att slamfärg innehåller gjordfärgpigment som 
kan slita högtrycksspruta mer än vanligtvis. Sprutmunstycket skall vara minst 0,4 
mm. Applicering en gång. Vi rekommenderar utjämning med målningsborste.

Målningstips och saker som ska observeras 
*Blanda färgen omsorgsfullt alltid före och under användning. 
*För att undvika nyansskillnader, blanda i samma kärl den mängd färg som behövs 
för en enhetlig yta.
*Måla inte i direkt solljus, på solheta ytor eller i regn. 
*Om sommaren är mycket varm, kan underlaget vara för torrt. 
Då kan man vattna ytan kvällen förut. 
*Använd inte elförzinkade spikar (eller andra med slätt huvud), 
eftersom färgen inte sitter fast på dem. 
*Om ett färgskikt av något skäl inte är tillräckligt, måla på nytt med förtunnad 
slamfärg, förtunning 1:1. (Ifall färgen stryks i två tjocka skikt kan den börja flagna.)
*Om det samlas smutsighet t.ex. smuts eller damm på ytan på grund av nutida 
miljöpåverkningar, bör tvätt- och rengöringsbehov av utomhusytor observeras. 
*Det kan bildas ljus rimfrost på torkad yta och det är fråga om järnsulfatens salter 
som används i tillverkning. Nackdelen är bara estetisk och salter försvinner 
vanligen automatiskt. Fläckar kan rengöras genom att använda ren vatten och en 
mjuk borste. 
*Exaktare underhåll-, och tvättningsanvisningar finns på vår webbsida www.uula.fi. 
*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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