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UULA KOOKVERF 
 
TRADITIONELE VERF VOOR HOUT, GEKOOKT OP AMBACHTELIJKE WIJZE 

 
 

OMSCHRIJVING 

 
UULA KOOKVERF is een natuurvriendelijke verf voor houtwerk, geschikt voor binnen en buiten, met een 
traditionele matte afwerking. Het is een kant-en-klare kookverf, samengesteld uit lijnolie, 

zetmeelstijfsel van rogge- en tarwebloem en natuurlijke okers en aardpigmenten, vervaardigd op 
artisanale wijze.  

 

 
GESCHIEDENIS  

 

De traditie voor het gebruik van okerrode kookverf vindt zijn oorsprong in het 15de eeuwse Finland. 

Vanaf de 18de eeuw wordt het traditionele rood geschilderde hout, tot dan enkel voorbehouden voor 
de welgestelde klassen, populair bij de gewone bevolking. Het kleurengamma breidt daarop uit met 

okergele tinten. In de jaren ’60 verdwijnt de traditionele kookverf van de markt, verdrongen door de 

synthetische verven die hun opmars maken en meteen algemeen aanvaard worden onder het mom 
van een eenvoudigere verwerking en hogere duurzaamheid. Al gauw wordt echter duidelijk dat de 

traditionele kookverf toch tot een betere resultaat leidt, zodat deze vandaag de dag ondanks zijn 
artisanale karakter gebruikt en erkend wordt door de professionele schilder. 

 
EIGENSCHAPPEN 

- bevat geen synthetische oplosmiddelen  

- mat uitzicht  

- stabiele kleuren  

- groot dekkend vermogen, een enkele laag verf volstaat om de ondergrond te bedekken  

- zeer dampdoorlatend  

 
UULA KOOKVERF geeft een ademende, beschermende laag, vertraagt de vochtopname niet, daardoor 

werkt het hout op de zuid- en westgevels zoals bij onbeschilderd hout. Het is voldoende om alleen de 
zichtzijde van het hout te schilderen. 

 

TECHNISCHE GEGEVENS 

Bindmiddel :     zetmeelstijfsel van rogge- en tarwebloem  

Oplosmiddel :     water  
Pigmenten :      titaniumdioxide (titaanwit), oker en andere 

aardverfstoffen  
Soortelijk gewicht :     1,20 kg/l (afhankelijk van de kleur)  

Productsubcategorie (richtlijn 2004/42/CE) : cat. A/d  

Grenswaarde VOS :    < 150 g/l (< 130 g/l vanaf 01.01.2010)  
Maximaal gehalte VOS :    < 130 g/l  

Ontvlambaarheid :    onontvlambaar  
Indicatief verbruik :    3 - 5 m²/l per laag, d.i. ca. 0,25 l/m²  

Verpakking :     plastic emmer van 1 l, 3 l, 10 l et 20 l  

Bewaartijd in aangepaste omstandigheden : 12 maanden  
Droogtijd (à 25°C) :     doorgehard na 2 uren 
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KLEUREN 

De traditionele kleur van de Noord-Europese kookverf was rood. Terra- en okerkleuren. Zie UULA 

KLEURENKAART. 
 

 
VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND 

Stabiele en schone ondergronden vragen geen ingewikkelde voorbereidingswerken. Het volstaat van 

de ondergrond schoon en stofvrij te maken. Mossen dienen verwijderd te worden met verzadigde 
stoom of aangepaste producten. Rotte stukken moeten vervangen worden door nieuw hout. UULA 

KOOKVERF mag niet aangebracht worden op eender welke hechtingslaag of op oude verflagen, met 
uitzondering van kookverf. Lijnolieverf, alkyd olieverf en latex dienen eerst verwijderd te worden. De 

ondergrond reinigen met een waterige ammoniakoplossing van ongeveer 3%. De ondergrond enkele 
dagen laten drogen alvorens te verven.. In geval van droog en warm weer, de ondergrond lichtjes 

bevochtigen 1 dag vóór het verven. 

 

 

VERWERKING 

Nieuw hout:  

Bij geschaafd hout twee lagen UULA KOOKVERF aanbrengen; de eerste laag verdunnen met 30% UULA 

HOUTGRONDEER of 30% water. Na minimaal 24 uur droging de tweede laag onverdund aanbrengen. 
Na 5 jaar een nieuwe laag aanbrengen. In tussentijd kan het hout enigszins verweren waardoor het 

resultaat van de volgende laag beter zal zijn en vele jaren zal standhouden.  
 

Oud hout:  
Op een schone ondergrond twee lagen UULA KOOKVERF aanbrengen; de eerste laag UULA KOOKVERF 

verdunnen met 30% UULA HOUTGRONDEER of 30% water. Na minimaal 24 uur droging de tweede 

laag onverdund aanbrengen.  
 

Op een schone ondergrond 1 of 2 lagen onverdunde UULA KOOKVERF aanbrengen.  
 

Over oude UULA KOOKVERF -lagen in de zelfde kleur kan na het verwijderen van los stof en vuil een 

nieuwe laag UULA KOOKVERF aangebracht worden. Bij verschillende kleuren eerst de oude UULA 

KOOKVERF verwijderen door met water afborstelen en/of met hogedrukreiniger. 

 
  

Verwerking: Met een speciale KOOKVERFKWAST, die veel verf kan opnemen. Rollen is ook mogelijk 
evenals airless spuiten. Nozzle 5.15 0.0015 duims/45 graden  

 
Rendement: 4 m² / liter, afhankelijk van de ruwheid en zuigkracht van de ondergrond. 2 m² / liter, 

bij verwerking met airless spuit.  

 

UULA KOOKVERF kan gemakkelijk met water en zeep van handen, gereedschap en kleding gewassen 

worden als de verf nog nat is. Koel maar vorstvrij bewaren in goed gesloten verpakking. Onbeperkt 
houdbaar. 
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VERPAKKING 

1, 3, 10, 20 liter blikken. 

 
 

WAARSCHUWING 

Ondergronden van glas, keramiek, metaal en steen evenals omlijstingen die niet hoeven geschilderd 

te worden, doeltreffend beschermen. Eventuele spatten van ondergrond en verf moeten onmiddellijk 

worden verwijderd. Buiten het bereik van kinderen houden. De resten niet in het milieu gooien. 
 

 
OPMERKING 

Onderhavige fiche annuleert en vervangt alle vorige. 
De bovenvermelde gegevens en eigenschappen zijn gebaseerd op onze studies en ervaringen.  Wij 

kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld in de algemene zin, daar de toepassingsmiddelen 

of het gebruik van de producten in regel buiten onze controle vallen.  In alle gevallen raden wij aan 
om bij het aanbrengen van onze producten rekening te houden met de aard en de omstandigheden 

van de te behandelen ondergrond of de geschiktheid van het product na te gaan op een staal. 
In geval van twijfel over de ondergrond, raadpleeg onze technische dienst. 

 


