
  

 

PRODUKTBLAD  Ottosson Linoljefärg 

Ottosson Färgmakeri AB   Produktnamn : Ottosson Linoljefärg            

Lillegårdsvägen 14   Bindemedel: Kallpressad lagrad kokt linolja                   

247 70 Genarp, Sverige                        Spädes med: Rå linolja, Kokt linolja, Terpentin/Nafta  

Användningsområde:                                                                                                                

Ottosson Linoljefärg är en färg som baseras på traditionella råvaror av högsta kvalité. Färgen kan 

användas både utomhus och inomhus på de flesta underlag om inget annat anges.                                                            

Alla färger innehåller 2,5-25 vikt% zinkvitt som motverkar alg/mögelangrepp.  

Underlag: Färgen kan användas på rena, torra och PH-neutrala ytor inomhus och utomhus. 

Underlaget får inte innehålla silikon eller vax och dess fukthalt får inte överstiga 15%.                             

Optimal temperatur vid målning är 15 – 25 grader C.                                                                           

Applicering: Rör upp färgen noga. Stryk färgen tunt och jämt fördelad på underlaget. Använd 

svinborst penslar av hög kvalité.                                                                                                                                      

Lagring: Obruten förpackning kan lagras under obegränsad tid. Färgen tål frost.                    

Transport: Klassas inte som farligt gods då innehållet i förpackningarna inte överstiger 5 liter.           

Se ADR och RID 2015 Särbestämmelse 375 för linoljefärg med UN 3082. 

VOC: 0,0 g/l. 

Avfallshantering: EWC-kod 08 01 11. Destrueras på godkänd destruktionsanläggning för farligt 

avfall. 

Brandrisk: Färgen innehåller linolja och indränkta trasor, trassel eller annat kan självantända. Dränk 

dem i vatten eller elda upp dem. 

Rengöring & Underhåll: Rengöring av målad yta kan göras tidigast efter 3-4 veckor. Använd milt PH-

neutralt rengöringsmedel som diskmedel och vatten. Använd inte såpa eller annat rengöringsmedel 

med högt PH. Utomhus bryter solens UV-ljus ner linoljan i färgen och ger över tid kraftigt nedmattade 

och kritande ytor. Dessa kan underhållas med endast påförande av ett tunt lager kokt linolja. (Se vår 

arbetskatalog och instruktionsfilm).                                                                                         

Underhållsintervallet utomhus varierar intervallet mellan 4-10 år beroende på väderstreck och läge.                                                                                                        

För rengöring av ytor inomhus rekommenderar vi produkten Fulgentin.                                                                             

Reparation / Skada: Använd samma produkt vid bättringsmålning. Undvik fläckbättring på större ytor 

då det finns risk för glans och kulörskillnader. Stryk hela ytan och avsluta vid naturliga avgränsningar.   

Övriga upplysningar: En färg är att betrakta som ett halvfabrikat. Vi garanterar endast produktens 

kvalité och tar inte ansvar för användning av produkten utanför vår kontroll. Resultatet av 

målningsarbetet är beroende på underlagets beskaffenhet, konstruktion, förbehandling, temperatur, 

fukt, applicering etc.  

Det finns Säkerhetsdatablad för produkten. Till produkten finns arbetskatalog och 

instruktionsfilmer. För mer information se vår hemsida www.ottossonfarg.com 

 

 


