
 
 
 
 

        

 
 
UULA KOOKVERF 

®
 

 

Traditionele, dekkende verf voor binnen en buiten. 
 
- houten gevels 
- schuttingen 
- stenen muren 
- leem 
- gebruiksklaar 
- voor ruw / fijnbezaagd hout 
- één laag dekkend 
- verbruik 3-6 m²/L 
- droogtijd 2 uur 
- verwerkt gemakkelijk 
- waterverdunbaar 
- leverbaar in 14 speciale kookverf kleuren 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
UULA KOOKVERF®  
is een water verdunbare, oplosmiddelvrije, dampdoorlatende, en natuurvriendelijke verf voor binnen en 
buiten. Het bindmiddel is zetmeelstijfsel van rogge- en tarwebloem met gekookte lijnolie. Als oplosmiddel 
wordt water gebruikt, als pigment oker en andere aardverfstoffen en recycling titaanwit. Dekt meestal in 1 
laag. Vormt geen afsluitende harde verflaag. 
Rendement: Ca. 3-6 m2 / L, afhankelijk van structuur en zuigkracht. 
 

Geschikte ondergronden: UULA Kookverf® is geschikt voor zowel onbehandeld als preventief 
geconserveerd, fijnbezaagd of ruw hout. Reeds eerder met UULA Kookverf® behandelde oppervlakken 
overschilderen na minimaal 1 jaar. O.a. gevelbetimmeringen, schuren, schuttingen pergola’s, leem e.d. 
Nieuw hout bij voorkeur pas schilderen nadat het oppervlak 1 à 2 jaar in de buitenlucht heeft kunnen 
uitdrogen. Niet geschikt voor oppervlakken behandeld met olieverf, oude latex of alkyd verflagen. 
Geïmpregneerd hout minimaal 2 jaar laten uitdrogen. 
Werkwijze: Stof en losse delen afborstelen. Verwijder losse verfresten van oude kookverflagen. Bij 
kleurwijziging de gehele oude verflaag verwijderen met een hogedrukspuit. Oppervlak reinigen met Auro 
435 lak en beitsreiniger. Schimmel en aangroei verwijderen met Auro schimmelverwijderaar. Ondergrond 
preventief behandelen met UULA Houtgrondeer w.v. volgens instructies en laat deze goed doordrogen.  
Breng hierna een royale dekkende laag UULA Kookverf® aan. Indien een 2e laag UULA Kookverf® nodig is 
wacht dan minimaal 1 jaar. Alternatief: 1e laag UULA Kookverf® 1:1 verdunnen met UULA Houtgrondeer 
w.v.  Laat 24 uur drogen. Breng dan een 2e laag UULA Kookverf® aan.  
Verwerkingscondities: Relatieve luchtvochtigheid < 95 %, temperatuur + 0oC. Vermijd schilderen in de zon 
of in de regen. Droog en bewolkt weer is het beste.   
Droging: (+20°C, r.v. <50 %): in 1 – 2 uur.  Overschilderbaar na min. 12 maanden. 
Verwerking: Bij voorkeur met UULA Kookverfkwast.  
Let op! Altijd grondig roeren voor gebruik. Zorg voor voldoende verf voor het gehele te schilderen 
oppervlak om kleine kleurverschillen te voorkomen.  
Verdunning: Water. UULA Kookverf® bij voorkeur niet verdunnen. Bij spuitverwerking 20-30% verdunnen 
met ijzer sulfaatwater (1kg/10l), lichte kleuren met zink sulfaat water. Alternatief: Alle kleuren kunnen 
worden verdund met UULA Houtgrondeer V.W. 
Verpakking: 3L, 10L en  20L  blikken. 
Reinigen gereedschap: UULA Kookverf® kan gemakkelijk met water en Auro nr. 411 Vloeibare zeep van 
handen, gereedschap en kleding  gewassen worden. 
Opslag: Koel en droog maar VORSTVRIJ bewaren. Houdbaar in goed gesloten verpakking  minimaal 2 jaar. 
Buiten bereik van kinderen houden! 
Let op!: Altijd grondig roeren voor gebruik. Zorg voor voldoende verf voor het gehele te schilderen 
oppervlak om kleine kleurverschillen te voorkomen.  
Onderhoud: Na 3-5 jaar een nieuwe laag UULA Kookverf® aanbrengen. Intussen kan het hout enigszins 
verweren.                             
 
Voorkom milieuschade:  Lege en droge blikken kunnen in het restafval worden afgevoerd. Vloeibare 
verfresten afgeven bij inzamelpunt chemisch afval.   
 
 
 
 
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 
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   Revisiedatum: 03 dec. 2012.       


