arbetsbeskrivningar]

Inomhus

Våra arbetsbeskrivningar ska fungera som vägledning. Fler varianter
förekommer. Observera att nedanstående beskrivningar utgår från
obehandlat underlag. Målning med linoljefärg inomhus kräver kunskap
och erfarenhet och färgen appliceras alltid i ett tunt och jämnt lager.
Viktigt är att följa angivna torktider. Färgen kräver svinborstspenslar av
god kvalitet.
OBS! Vid målning inomhus ska ni tillsätta 1% extra torkmedel till färgen.
[ 10 ml per 1 liter färg ] om inget annat anges.
se våra instruktionsfilmer på webben: http://www.ottossonfarg.com

[ALT 1]
MÅLNING MED STANDARDKULÖR MED SPÄDNING SKONSAM FÖRTUNNING ELLER TERPENTIN.
Underlag sågade och hyvlade träytor samt PH-neutral puts. Ger halvblank glans. Schellackering utförs 1-2 ggr
på kvistar före målning.
1. Späd färgen med ca 15% Skonsam förtunning eller Balsamterpentin. Låt torka minst 2 dygn. Gör en lätt
avslipning. Spackla oönskade ojämnheter med Rubinol oljespackel. Slipa sedan ytan lätt och grundmåla på
spackelfläckarna.
2. Måla med outspädd färg. Låt torka minst2 dygn. Slipa lätt.
3. Slutmåla med outspädd färg.
OMMÅLNING AV TIDIGARE MÅLADE YTOR
Tvätta med målartvätt och gör en lätt avslipning. Grunda eventuellt trärena partier enligt punkt 1. Måla med outspädd färg enligt punkt 2 och 3.

[Alt 2]
MÅLNING MED STANDARDKULÖR UTAN LÖSNINGSMEDEL. DETTA ALTERNATIV KRÄVER NÅGOT
LÄNGRE TORKTIDER.
Underlag sågade och hyvlade träytor samt PH-neutral puts. Ger halvblank glans. Schellackering [kvistlack] av
kvistar före målning.
1. Blanda till en grundfärg bestående av 2 volymdelar kokt linolja och 1 del färg. Stryk mycket tunt och låt torka
minst 3 dygn. Slipa av ytan lätt.
2. Måla med outspädd färg. Låt torka minst 3 dygn. Slipa lätt.
3. Slutmåla med outspädd färg.
OMMÅLNING AV TIDIGARE MÅLADE YTOR
Tvätta med målartvätt och gör en lätt avslipning. Grunda eventuellt trärena partier enligt punkt 1. Måla med outspädd färg enligt punkt 2 och 3.

MÅLNING MED ANTIKVIT
Denna färg är särskilt anpassad för att ge inomhussnickerier en extra tålig och slitstark yta. Denna färg behöver
ingen extra tillsats av torkmedel och ska inte spädas. Underlag släta| hyvlade ytor där högre glans och jämn
utflytning önskas. Schellackering (kvist-lack) av kvistar före målning.
1. Grunda med vår grundfärg Vit Grund. Låt torka minst 1 dygn. Lätt avslipning. Spackla oönskade ojämnheter
med Rubinol oljespackel. Slipa sedan ytan lätt och grundmåla på spackelfläckarna.
2. Blanda lika volymdelar Vit Grund och Antikvit. Måla tunt. Låt torka 2 dygn. Slipa lätt.
3. Slutstryk med Antikvit. Måla tunt med bra verktyg [Anstrykare och Moddlare]. Fördriv färgen väl.
OMMÅLNING AV TIDIGARE MÅLADE YTOR
Tvätta med målartvätt och gör en lätt avslipning. Grunda eventuellt trärena partier enligt punkt 1. Måla med
Antikvit 1-2 gånger.
MÅLNING MED STANDARDKULÖR ”EN STRYKNING” PÅ SUGANDE OBEHANDLADE UNDERLAG.
Denna behandling är arbetsbesparande och kommer allra bäst till sin rätt på stora ytor av sågat trä och PHneutral puts.
Späd linoljefärgen med 30% kokt linolja. Stryk färgen i ett tunt och jämnt lager. Var noggrann och jobba hela
tiden vått i vått och undvik dubbelstrykningar. Måla från hörn till hörn och sluta inte mitt på väggen. Färgen har
så god täckförmåga att ytan får kulör av denna enda strykning. Då underlaget suger in linoljan får ytan en matt
till sidenmatt glans efter ett dygn.
MÅLNING MED MATT LINOLJEFÄRG
Matt linoljefärg behöver ingen extratillsats av torkmedel och ska inte spädas. Vår matta linoljefärg är ett utmärkt
val som väggfärg. Den ger en tålig och avtorkbar yta.
Färgen finns vit som lagervara men kan brytas i många olika kulörer. Är ytan inte behandladgrundas den först
med ”Vit Grund”.
Målas i ett jämnt lager med pensel eller roller. Torktid 12-24 tim.
MÅLNING MED STANDARDKULÖR PÅ METALL
Linoljefärgen målas tunt 1-2 gånger med pensel eller lackroller. För jämnare utflytning späd 10% med terpentin
eller skonsam förtunning.
MÅLNING MED LINOLJEFÄRG PÅ ANNAN
FÄRG TYP [EX ALKYD, AKRYLAT]
Tvätta till matt yta. Skrapa bort löst sittande färg och grundmåla trärena ytor med färg utspädd med 10-20%
terpentin alternativt Skonsam förtunning eller med en mix på kokt linolja och färg. Spackla ojämnheter med
oljespackel. Måla med outspädd färg 2 gånger.

LASYRMÅLNING
Med lasyr menas en färg som är transparent där underlaget som den är målad på syns och medverkar i
färgupplevelsen. Alla våra standardfärger kan spädas till lasyrer. Använd Ottosson lasyrolja som spädning av
linoljefärgen till önskad transparens. De mest önskade lasyrkulörerna ingår i vårt standardsortiment. Ek,
Mahogny, Teak, Valnöt, Sandsten, Åldrat trä, Svart och Vit.

ATT TÄNKA PÅ VID MÅLNING INOMHUS
Kraven på ”vackra” ytor är oftast högre vid inomhusmålning. Det mekaniska slitaget är också större
på vissa ytor som t ex golv och köksinredning. Vi tillhandahåller tillsatser som Ottosson torkmedel,
Ottosson linoljelack, Ottosson soloxiderad linolja samt högkvalitativa penslar som kan hjälpa er att
uppnå det önskade utseendet på den målade ytan. Gör alltid provmålning på en mindre yta först om
ni är osäkra på tekniken.
Det är svårt att beskriva målnings-teknik med ord. Vi uppmanar er därför att se våra instruktionsfilmer
och produktinformation på vår hemsida

www.ottossonfarg.com

