UULA FARFOIL

®

Natuurlijke, dekkende, matte lijnolieverf voor
buiten.
- houten constructies
- schuren, schuttingen
- gebruiksklaar
- één laag dekkend
- geen grondverf nodig
- verbruik 5 - 7m²/L
- stofdroog ± 8 uur
- leverbaar in 55 standaard Uula kleuren
- uitstekende vervanger voor Uula Kookverf®

UULA FARFOIL®
is een matte waterdampdoorlatende en natuurvriendelijke buitenverf gemaakt van gekookte
lijnolie en aardpigmenten. Als oplosmiddel wordt reukarme paraffine gebruikt, als pigment oker en
andere aardverfstoffen en recycling titaanwit. Het is een zeer hoog gepigmenteerde verf en
hierdoor geeft het een uitstekende dekking en een mooi mat oppervlak met één laag verf.
Rendement: Ruw hout ca. 5m2/L, geschaafd en/of eerder geschilderd hout ca. 7m2/L.
Geschikte ondergronden: Onbehandeld hout en eerder geschilderd oppervlak met olie, alkyd- of
acrylverf.
Werkwijze: Verwijder oude loszittende lagen d.m.v. krabben, schuren of borstelen. Intacte lagen
reinigen, verwijder schimmel en aangroei met Auro 412 Schimmel verwijderaar. Behandel het
oppervlak preventief met UULA Houtgrondeer v.w. tegen schimmels volgens instructies en laat het
oppervlak goed drogen. Breng daarna een volle laag UULA Farfoil® op het oppervlak aan. Let op het
aanbevolen verbruik. Goed doorroeren voor gebruik. Zorg voor voldoende ventilatie.
Verwerkingscondities: Het te schilderen oppervlak dient schoon en droog te zijn. Maximale
houtvochtigheid <15%. Relatieve luchtvochtigheid <80%; Minimale verwerkingstemperatuur
+10oC.
Droogtijd: (+20°C, relatieve luchtvochtigheid 50%): kleefvrij in 24 uur, afhankelijk van de
omstandigheden. Overschilderbaar (indien nodig) na minimaal 72 uur.
Verwerking: Kwast of rol. Nastrijken met de kwast verdient voorkeur.
Verdunning: Gomterpentijn.
Verpakkingen: 0.9L, 2.7L en 9L.
Reinigen gereedschap: Gomterpentijn, nawassen met water en Auro nr. 411 Vloeibare zeep.
Opslag: Koel en droog.
Let op! : Zorg voor voldoende verf voor het gehele oppervlak om kleine kleurverschillen te
voorkomen. Schilder ook het kopse hout grondig in.
Waarschuwing: Gevaar voor zelfontbranding. Lappen met lijnolie kunnen door broei vlam vatten.
Lappen uitgevouwen buiten laten drogen.
Voorkom milieuschade: Lege en droge blikken kunnen in het restafval worden afgevoerd. Vloeibare
verfresten afgeven bij het inzamelpunt chemisch afval.
Veiligheidsgegevens: Buiten bereik van kinderen bewaren. Uitsluitend op goed geventileerde
plaatsen gebruiken. Bevat petroleum, gezuiverd. (nafta volgens Hydro-treating proces). Aanraking
met ogen en de huid vermijden. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en deze
verpakking of etiket tonen. Vermijd het inademen van verfdamp.

De verstrekte informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen, waarvan wij menen dat ze accuraat zijn. Door de veelheid van toepassingen buiten onze
controle, kan ons bedrijf geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele negatieve gevolgen die ontstaan bij het gebruik van bovenstaand product. De gebruiker dient zelf het materiaal te
beoordelen op geschiktheid, alvorens het op grote schaal toe te gaan passen.
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