
 

Arbetsanvisning Utomhus  
[ALT 1] MÅLNING MED STANDARDKULÖR MED TERPENTIN / LINOLJESPÄDNING  

Underlag sågade|hyvlade träytor samt PH-neutral puts. Ger halvblank glans.  

1. Blanda grundfärg enligt följande:  35% färg | 50% rå linolja | 15% terpentin. Stryk denna grundfärg 

väl. Torktiden varierar beroende på väderlek. Beräkna 3-4 dygn vid torr och varm väderlek. Ytan skall 

kännas torr och lite sträv när man drar med handen över den. På kådrikt trä kan man minska andelen 

rå linolja och öka andelen terpentin.  

2. Mellanstryk med outspädd färg på hyvlade ytor. Späd färgen 10-20% med terpentin på sågad yta. 

Låt torka minst 2-3 dygn.  

3. Slutmåla med outspädd färg. För jämnare utflytning|glans späd med ca 5- 10% kokt linolja alt. 

soloxiderad linolja eller linoljelack.  

OMMÅLNING AV TIDIGARE LINOLJEFÄRGSMÅLAD YTA ELLER YTA MÅLAD MED ANNAN FÄRGTYP  

Skrapa bort löst sittande färg och tvätta ytan. Är den rengjorda ytan kraftigt sugande målar ni enligt 

punkt 1. Är ytan fet och mättad med gammal linolja målar ni med färgen spädd med 10 % terpentin. 

Måla sedan enligt 2 och 3.  

 

[ALT 2] UTAN LÖSNINGSMEDEL  

Målning med Standardkulör med olje-spädning utan terpentin.  

Underlag sågade | hyvlade träytor samt PH-neutral puts. Ger halvblank glans.  

1. Blanda grundfärg enligt följande: 30% färg | 70% rå linolja. Låt torka minst 4-5 dagar.  

2. Måla med outspädd färg. Låt torka minst 2-3 dygn.  

3. Slutmåla med outspädd färg. För jämnare utflytning/glans späd med ca 5-10% kokt linolja 

alternativt soloxiderad linolja.  

OMMÅLNING AV TIDIGARE LINOLJEFÄRGS MÅLAD YTA ELLER YTA MÅLAD MED ANNAN FÄRGTYP  



Skrapa bort löst sittande färg och tvätta ytan. Är den rengjorda ytan kraftigt sugande målar ni enligt 

punkt 1. Är ytan fet och mättad med gammal linolja målar ni med färgen spädd med 10 % rå linolja. 

Måla sedan med outspädd färg 1-2 gånger.  

 

 

MÅLNING MED STANDARDKULÖR EN STRYKNING  

Underlag sågat trä. Ger matt glans. Välj en standardkulör och blanda enligt följande: 50% färg | 40% 

rå linolja | 10% terpentin. Stryk färgen i ett jämnt lager. Färgen har så god täckförmåga att ytan får 

kulör av denna enda strykning. Underlaget suger in överskottet av linoljan och ytan får matt glans 

efter ett dygn. Denna enkla behandling är lämplig på plank, staket och fasader där man önskar en 

slamfärgsliknade effekt.  

MÅLNING MED STANDARDKULÖR PÅ METALL  

Ger halvblank glans. Rostskyddsmåla bart järn med järnmönja. Stryk 2 gånger. Späd första 

strykningen med 10% terpentin. Järnmönjan behöver inte målas över om man önskar den kulören. 

Vill man ha annan slutkulör, välj en av våra standardkulörer och stryk med färgen outspädd 2 gånger. 

Vänta minst två dygn mellan strykningarna.  

MÅLNING MED STANDARDKULÖR VIT PUTS  

Denna färg ska inte spädas och målas på PH-neutrala putsytor eller tidigare målade putsytor. 

Innehåller terpentin. Appliceras 2 gånger tunt och jämnt med pensel eller roller. Färgen torkar upp 

halvblank.  

TIPS  

• Vill man ha en blankare yta kan den färdigmålade ytan fernissas med Le Tonkinois Bio impression, 

tidigast efter två veckor.  

• För att få en smutsavvisande yta på sågat trä, rekommenderas grov avslipning efter 

grundmålningen. 


