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UULA INTO Meubelverf 
 
HOUTVERF VOOR BINNEN 

 
 
EIGENSCHAPPEN 

UULA INTO MEUBELVERF is een latex- en oplosmiddelvrije verf voor binnen. UULA INTO MEUBELVERF is 

veilig, milieuvriendelijk en makkelijk in gebruik. Als bindmiddel worden herwinbare natuurlijke oliën 

gebruikt  Het bevat geen synthetische bestanddelen. 
Geschikte ondergronden:  

Alle houten oppervlakken binnen zoals: Onbehandelde spaanplaat, vezelplaat, meubels, deuren en 
ramen. Of reeds eerder met acrylverf behandelde oppervlakken. 

 
WERKWIJZE 

Goed doorroeren voor gebruik.  

Onbehandeld hout: Hout opschuren en stofvrij maken, 1 of 2 lagen UULA INTO Primer aanbrengen, 
eventueel tussen de lagen schuren. Daarna 1 of 2 lagen UULA INTO MEUBELVERF aanbrengen. 

Reeds eerder behandeld hout: Oude loszittende  lagen verwijderen d.m.v. krabben, schuren of 
borstelen. Intacte (gladde) lagen reinigen en opschuren, breng daarna 1 of 2 lagen  UULA INTO 

MEUBELVERF op het oppervlak aan. 

Verwerkingscondities: Het te schilderen oppervlak dient schoon en droog te zijn. Relatieve 
luchtvochtigheid <80%. Minimale verwerkingstemperatuur  +5oC. 

Verwerking: Met kwast of roller                               
Zorg voor voldoende verf voor het gehele oppervlak om kleine kleurverschillen te voorkomen. Het 

behandelde oppervlak de eerste 4 weken voorzichtig behandelen. 
 

TECHNISCHE GEGEVENS 

Droogtijd:  Afhankelijk van de omstandigheden kleefvrij in 30 min. En overschilderbaar na 2 uur.  
Verbruik :  Ca. 7 m2 / l, afhankelijk van ondergrond.  
Verpakking :  0,9 l, 2,7 l, 9 l 

Opslag : Koel en droog maar VORSTVRIJ in goed gesloten verpakking bewaren   
 

ONDERHOUD 

UULA INTO PRIMER kan gemakkelijk met water en Marseillezeep, gereedschap en kleding  gewassen 
worden. 

Voorkom milieuschade:  Lege en droge blikken kunnen in het restafval worden afgevoerd. 
Vloeibare verfresten afgeven bij inzamelpunt chemisch afval.   

 

 
 

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. 
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