
 

 

 

 
 
UULA ROSLAGIN®      

 

Traditionele, impregnerende, transparante, 
schimmelwerende beits voor buiten.                         
 
 
- houten gevels  
- tuinhout / terrassen 
- vlonders / schuttingen / schepen 
- gebruiksklaar 
- laat houtstructuur zichtbaar 
- verbruik 6 - 10 m²/L 
- droogtijd 4 dagen 
- eenvoudig te verwerken 
- ruikt aangenaam, bevat Zweedse houtteer 
- leverbaar in 15 standaard transparante  
  Uula kleuren                                         
 
 



 

 

UULA ROSLAGIN®  
Is een transparante aangroeiwerende houtbescherming, gemaakt van gekookte lijnolie, natuurlijke 
harsen en houtteer. UULA Roslagin® laat de houtstructuur zichtbaar. 
Rendement: Geschaafd hout 8 - 10 m2/L,  ruw hout 6 - 8 m2/L. 
Geschikte ondergronden: Nieuw en oud onbehandeld hout en hout dat  reeds eerder is behandeld 
met impregneer-(lijn) olie. Geschikt voor ouder fabrieksmatig geïmpregneerd hout o.a. 
gevelbetimmeringen, schuren, tuinhout,  schuttingen, pergola’s, houten boten enz.  Niet geschikt 
voor over harde oude verflagen. UULA Roslagin® is uitermate geschikt om over oude 
carbolineumlagen aan te brengen en geeft een ademende, impregnerende, transparante en 
beschermende laag die de vochtopname en afgifte niet belemmerd.  
Werkwijze: Verwijder stof en vuil. 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 preventief met Uula Houtgrondeer v.w. tegen schimmels 
volgens instructies en laat het oppervlak goed drogen. UULA Roslagin® goed roeren voor en tijdens 
gebruik. Breng 1 - 2 lagen UULA Roslagin® aan. Als er omwille van de kleur een volgende laag nodig 
is deze aanbrengen of  binnen 48 uur of  pas na 2 jaar! UULA Roslagin® kleur: Zet een proefvlak op 
ter beoordeling van de kleur. Definitieve kleur wordt bereikt nadat de houtteer volledig door de 
ondergrond is opgenomen. 
Verwerkingcondities: Het te schilderen oppervlak dient schoon en droog te zijn. Maximale 
houtvochtigheid <15%. Relatieve luchtvochtigheid <80%, minimale verwerkingstemperatuur +5oC. 
Droogtijd: Schaduwrijke omgeving zoals tuinen, bos, parken e.d. 3 - 4 weken. In zonlicht kan UULA  
Roslagin® ook in 24 uur drogen. Is bestand tegen regen na ca. 3 - 4 uur. Warmte en licht versnellen 
de droging. 
Verwerking: Kwast, rol (nastrijken met kwast) of spuiten met airless of luchtspuittechniek. 
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. Niet vorstgevoelig. 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 en dieren bewaren. Uitsluitend op goed 
geventileerde plaatsen gebruiken. Bevat petroleum, gezuiverd. (nafta volgens hydrotreating 
proces), colofonium-glycerineëster.   
Aanraking met de ogen en de huid vermijden. In geval van inslikken onmiddellijk een arts 
raadplegen en deze verpakking of etiket tonen. Vermijd inademen. 
Werkzame stoffen: 0,7%Ethanol, 2-(2-butoxyethoxy), 0,25% 3-lodo-2-propynyl butyl carbamate en 
0,05% 2-octyl-3(2H)-isothiazol. 
 
 
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. 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.                      Revisiedatum: 3 december 2012 


