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Vad ska målas och Varför?  
Färg som dekoration eller som 
skydd och offerskikt? 
 
Allbäck Linoljefärg - Förarbete    
För trä, plåt, järn och plast, ute och inne      
Vid ommålning skall den gamla ytan vara 
ren och torr. Max fukthalt i träet 14 %. För 
rengöring av målad eller omålad yta – 
använd Allbäck Hustvätt eller linsåpa. 
Skölj noga. Låt torka. Undvik tvättmedel 
med högt Ph-värde.  Gamla angrepp av 
naturligt förekommande ”blåträsvampar” 
måste saneras i underlaget före målning. 
De växer annars inifrån igenom alla slags 
färger. Sterilisering sker automatiskt vid 
invärmning av linolja. Annars ”sanera” 
med kemikalier.(Se hemsidan artikel om 
mögelpåväxt). Vår linoljefärg är inget 
bekämpningsmedel. 
Sågat lurvigt trä kräver mer färg, tar längre 
tid att måla och samlar mer smuts än 
hyvlat trä. Färgens elasticitet och friktion 
bidrar till en högre smutsupptagning i ett 
inledningsskede. Efterhand som ytan 
mattas faller pigmentkorn långsamt ut och 
ytan blir självtvättande.  
Vita kulörer gulnar i mörka utrymmen. 
Vid risk för påväxt ute - tillsätt den rena 
zinkfärgen ca 15 – 20 %. Kulören 
påverkas ej. (Undantag Verona Brun o 
Engelsk Röd). 
. 

Målning  
• Färgen täcker ca 15 – 25 kvm 

beroende på underlaget.  
• Torktiden är 20 - 24 timmar vid 

rumstemperatur, god luftväxling, 
ljus samt låg luftfuktighet Ca 60 % 
RH. Vid hög luftfuktighet inne – 
använd en luftavfuktare.  

• Impregnera först med rå 
avslemmad linolja om målning sker 
på bart och uttorkat trä. Oljan skall 
vara väl bunden i träet. Värm in 
med t.ex. hetluft och måla direkt.  

• Rör upp färgen noga före målning. 
• Vid behov sila färgen för att 

undvika ”skinnfnas”. 
 
 
 

 
 
 

• Färgen skall ej spädas med 
lösningsmedel. Vid behov förtunna 
med max. 5 % kokt linolja.   

• Arbeta ut färgen väl i flera 
riktningar innan det sista långa 
penseldraget. Använd styv 
naturborstpensel (Gnestapenseln). 

• Bortsett från glansvariationer skall 
färgen täcka fullständigt med en 
strykning. Måla minst två gånger. 

• Färgen går att måla i solsken. 
• Använd Allbäck linsåpa till 

rengöring av penslar och händer. 
• Förvara penslar hängande i en 

burk med rå linolja. Denna olja kan 
användas som impegnering. 

• Färgen går att sprutmåla utan 
spädning. Högt tryck – litet 
munstycke.  

• Glansvariationer kan uppstå vid 
ojämn insugning eller ojämn 
applicering. Detta jämnar ut sig 
med tiden. Den matta ytan är 
slutresultatet. Ett sätt att reducera 
dessa variationer är; Impregnera 
med linolja eller eftertorka färdig 
yta med linolja. 

 
Rå och Kokt Linolja  

• Linoljefärgen åldras på ett synligt 
sätt. Efter en tid börjar färgen att 
mattas. Efter ytterligare någon tid 
"kritar" färgen, pigmenten faller ur.  

• Underhålla ytan genom att rengöra 
samt tillföra ny kokt linolja eller 
linoljevax. Ytan återfår sin forna 
glans och funktion.  

• Obs! Risk för självantändning i 
poröst material. Bränn eller blötlägg 
trasor mm. 
 
Fasadfärg  

• En vattenemulgerad linoljefärg för 
puts och tegel ute och inne.   

• Förarbete; följ instruktionerna för 
linoljefärg. 

• Vispa ner ca 30 % rent vatten i vår 
vanliga linoljefärg. Använd en 
emulgeringsvisp i djupt kärl.  

• Pensla, spruta eller rulla färgen.   
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