matt linoljefärg
för naturligt vackra rum

Maria mörk

Schackmatt mörk

Palomino mörk

Lammöra mörk

Kaisa mörk

Vit

Maria mellan

Schackmatt mellan

Palomino mellan

Lammöra mellan

Kaisa mellan

Snövit

Maria ljus

Schackmatt ljus

Palomino ljus

Lammöra ljus

Kaisa ljus

Tuvstarr

Ardois mörk

Billebjer mörk

Afghan mörk

Ebba Grön mörk

Gejser mörk

Gamla spetsar

våra matta kulörer
för målning inomhus
Ardois mellan

Billebjer mellan

Afghan mellan

Ebba Grön mellan

Gejser mellan

Ardois ljus

Billebjer ljus

Afghan ljus

Ebba Grön ljus

Gejser ljus

Måla inomhus på underlag som trä, tapet, målad yta,
puts (minst 2 månader gammal), gips, byggskivor mm.
Dammtorr efter ca 10 timmar och kan målas över efter
ca 24 timmar. Matt linoljefärg appliceras med pensel,
roller eller spruta. Ytan blir tålig och lätt att torka av.
OBS! Grundmåla alltid sugande underlag med Ottosson
linoljefärg Vit Grund inomhus. Linoljefärg innehåller
inget vatten och kan därför lagras länge och tål frost.
För mer information se Produktblad samt Säkerhetsdatablad: Matt Linoljefärg inomhus.
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matt linoljefärg
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| Restaurering och rekonstruktion av originalmålning i privatvilla från sekelskiftet 1900. Bottenfärg samt dekor är utfört med matt linoljefärg.

Äntligen en linoljefärg för
inomhusbruk som varken är
hälsoskadlig eller miljöfarlig
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Bilderna är tagna från olika miljöer
där Ottossons matta linoljefärg
använts på väggar och tak. De matta
standardkulörerna har ofta använts
tillsammans med Ottossons standard
linoljefärg, som de dörrar och foder
i dessa referensbilder målats med.
Använd gärna skillnaden mellan den
matta och blanka linoljefärgen för
att skapa kontrast i dina rum. Med
linoljan som bindemedel, är vår
matta linoljefärg ett naturligt och
hållbart val. Färgen fäster på de
flesta underlag samt ger en tålig
och vacker yta. Bildtexten längst
ned beskriver färgval i bilderna.

för naturligt vackra rum
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Återförsäljare
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| 1. Gamla spetsar på vägg tillsammans med Ljusgrå dörr | 2. Matsalen är målad med Schackmatt mellan, snickerier i Matt vit | 3. Vägg målad med Afghan mellan, dörr i Antikvit | 4. Väggfärg är Gejser mellan
| 5. Kök där väggar är målade med Schackmatt ljus | 6. Vägg i Kaisa mörk samt foder i Vit Titan-Zink | 7. Väggen är målad med Tuvstarr samt dörr i Ljusgrå | 8. Sovrumsvägg i Maria mellan

Ottosson Färgmakeri AB
Kontoristgatan 10
SE-247 70 GENARP
SVERIGE
tel +46 40 48 25 74
info@ottossonfarg.com
www.ottossonfarg.com

foto & form: carl fredrik widén , tryck: ca andersson

| Färgen är lämplig att använda i offentliga lokaler. Till renoveringen (2015-2017) av Paulikyrkan i Malmö tillverkade vi flera hundra liter matt linoljefärg i olika kulörer. | foto Hussein El-alawi

