UULA LINECO

®

Traditionele dekkende lijnolieverf voor binnen en
buiten.
- uitstekende hechting
- ramen / deuren / kozijnen
- halfglanzend
- oplosmiddelvrij
- gebruiksklaar
- verbruik 8 – 15 m2/L
- onderhoudsarm
- leverbaar in 55 standaard Uula kleuren
- eenvoudig te verwerken
- stofdroog na ± 4 uur
- ook ideaal voor restauratiewerk

UULA LINECO®
is een oplosmiddelvrije, natuurvriendelijke verf voor binnen en buiten. Het bindmiddel is gekookte
lijnolie, de pigmenten zijn aardverfstoffen en niet giftige synthetische pigmenten zoals titaanwit.
Toegevoegd is siccatief als droogmiddel, als verdunning kan gomterpentijn worden gebruikt.
Uula Lineco® is dankzij de vocht- en zuurstofregulerende lijnolie een ideale beschermlaag. De
nieuwe en vaste en glanzende verf verandert door oxidatie in een poreuze en vochtdoorlatende
laag, die zuurstof doorlaat zoveel de ondergrond nodig heeft. Het vocht kan door de verf heen
verdampen. UULA Lineco® laat na verloop van jaren niet los en het is niet nodig de verf te
verwijderen bij overschilderen.
Rendement: Ruw en fijnbezaagd hout 8 - 12 m2/L, glad geschaafd hout 10 - 15m2/L.
Geschikte ondergronden: UULA Lineco® heeft goed indringing- en hechtingsvermogen op
de meeste ondergronden. Nieuw en oud hout, behandeld en onbehandeld, binnen en
buiten; en eerder geschilderd oppervlak met olie- of alkydverf. Bijv. betimmeringen
panelen, ramen, deuren, kozijnen, meubels enz.
Werkwijze: Goed omroeren voor gebruik. Verwijder oude loszittende lagen d.m.v. krabben, schuren
of borstelen. Intacte lagen reinigen, verwijder schimmel en aangroei met Auro nr. 412 Schimmel
verwijderaar. Behandel het oppervlak indien nodig preventief met UULA Houtgrondeer v.w. tegen
schimmels volgens instructies en laat het oppervlak drogen. Kaal hout: Dun gronden met UULA
Lineco® (max. 30% verdunnen) en laat het oppervlak 48 uur drogen. Basislaag: Op oude verflagen of
grondverf 15% tot max. 30% verdunnen. Oppervlakken die preventief met UULA Houtgrondeer v.w
zijn behandeld UULA Lineco® max. 15% verdunnen. Let op maximale houtvochtigheid <15%. Bij
twijfel verf 4 dagen laten drogen.
Afwerklaag: Onverdund. Indien nodig maximaal 10% verdunnen. Breng onverdunde UULA Lineco®
aan in verticale stroken. De v erf goed verdelen en in 1 richting doorstrijken. Altijd in dunne lagen
werken anders bestaat de mogelijkheid dat de verf na oppervlaktedroging gaat "rimpelen". Omdat
UULA Lineco® geen oplosmiddel bevat blijft 100% laagdikte achter.
Verwerkingscondities: Het te schilderen oppervlak dient schoon, droog te zijn. Maximale
houtvochtigheid <15%. Relatieve luchtvochtigheid <80%; Minimale verwerkingstemperatuur +10oC.
Droogtijd: (20oC, relatieve vochtigheid 50%): kleefvrij in 1 – 3 dagen, afhankelijk van de
omstandigheden. Overschilderbaar na minimaal 48 uur.
Verwerking: Kwast of rol. Nastrijken met de kwast verdient voorkeur. Schilder ook het kopse hout grondig in.
Verdunning: Gomterpentijn.
Verpakking: 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.

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.
Aanraking met ogen en de huid vermijden. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en deze verpakking of
etiket tonen.
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 gevo1gen
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. Copyright 1999 FARVOCOLOR. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder Schriftelijke toestemming van FARVOCOLOR.
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