UULA OLIELAZUUR

®

Traditionele transparante lijnoliebeits.

- gebruiksklaar
- ruikt aangenaam
- eenvoudig te verwerken
- uitstekende buitenduurzaamheid
- verbruik 9 - 15m2/L
- laat houtstructuur zichtbaar
- leverbaar in 15 standaard kleuren
- zeer geschikt voor gevelbekleding zoals
red ceder, lariks etc.
- ook geschikt voor tuinmeubelen

UULA OLIELAZUUR®
is een halfglanzende transparante lazuur voor binnen en buiten. Het bindmiddel is gekookte
lijnolie. Als oplosmiddel wordt gomterpentijn gebruikt, als pigment oker en andere aardverfstoffen
en titaanwit. UULA Olielazuur® laat de houtstructuur enigszins zichtbaar, en geeft het hout
bescherming tegen vocht en vuil. Wanneer een slijtvaste afwerking vereist is, bijvoorbeeld voor
trappen of vloeren, kan met een of twee lagen slijtvaste lak (parketlak) worden afgewerkt.
Rendement: Afhankelijk van de structuur en zuigkracht van de ondergrond: 12 - 15 m²/L bij
geschaafd hout; 9 - 12 m² /L bij ruw hout.
Geschikte ondergrond: Oud en nieuw onbehandeld hout, of hout dat eerder is behandeld met
transparante of dekkende lijnolie, alkydverf of beitslagen.
Werkwijze: Goed omroeren voor gebruik, verschillende charges onderling mengen voor een egale
kleur. Verwijder stof , vuil en loszittende lagen d.m.v. krabben, schuren of borstelen. Verwijder evt.
schimmel en aangroei met Auro 412 Schimmel Verwijderaar. Zorg voor voldoende ventilatie.
Kleurloos: Breng 2 of 3 lagen UULA Olielazuur® aan, afhankelijk van de gewenste transparantheid
van de afwerking. Tussen de lagen licht schuren om de opgewerkte houtvezel te verwijderen.
Blanke UULA Olielazuur® buiten uitsluitend toepassen op overdekt hout. (Beschut)
Kleur: Breng 1 of 2 lagen aan tot de gewenste kleur is bereikt, zet eventueel een proefvlak op ter
beoordeling van de kleur. Breng voor meer duurzaamheid een extra (transparante) laag aan.
Semi Transparant: UULA Olielazuur® kan eveneens in een semi-transparant verfsysteem worden
toegepast, dit geeft een zeer fraai en strak uiterlijk: Werkwijze: Ondergrond voorzien van een egaal
dekkende grondlaag, bijvoorbeeld UULA Farfoil® wit. Na droging worden hierover 2 - 3 lagen Uula
Olielazuur® op kleur over aangebracht. Dit geeft een zeer helder en verrassend effect!
Verwerkingscondities: Het te schilderen oppervlak dient schoon en droog te zijn. Maximale
houtvochtigheid < 15%. Relatieve luchtvochtigheid < 80%; Minimale verwerkingstemperatuur
+10°C.
Droogtijd: Kleefvrij na 5 - 8 uren afhankelijk van de omstandigheden. Overschilderbaar na ca. 24
uur. Warmte en licht versnellen de droging.
Verwerking: Met langharige kwast of rol. Spuiten met airless of luchtspuitapparatuur, verdunning
indien nodig met gomterpentijn.
Verdunning: Gomterpentijn.
Verpakking: 0.9L, 2.7L en 9L.
Reiniging gereedschap: Gereedschap reinigen met gomterpentijn en nawassen met water en Auro
411 Vloeibare zeep.
Opslag: Koel en droog opslaan, niet vorstgevoelig.
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
resten uit voorzorg afgeven het inzamelpunt chemisch afval.
Veiligheidsgegevens: Buiten bereik van kinderen en dieren bewaren, uitsluitend op goed
geventileerde plaatsen gebruiken. Aanraking met ogen en huid vermijden. In geval van inslikken
onmiddellijk een arts raadplegen en de 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 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. © Copyright 1999 FARVOCOLOR BV. 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,
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