
Fönsterfärg



Att måla nya fönster

Innan du börjar måla
Ta reda på om fönstren är behandlade från fabrik. Ofta 
har fönstren fått en leveransskyddande behandling 
med olja eller grundfärg från fabrik.

Skydda fönster, buskar, plattor och andra ytor som 
du inte vill skall stänkas ner.

Förbehandling
Stryk Alpina Grundolja på hela fönstret. Var noga med 
att torka bort den olja som inte sugs in i träet.
Se till att också kittfalsen blir behandlad om fönstret 
inte är kittat

Målning
Grunda hela ytan innan oljan har torkat med Alpina 
Trägrund.
Kitta fönstret om det inte är gjort.
Måla två gånger med Alpina Fönsterfärg.

Att måla på tidigare målade ytor

Innan du börjar måla
Ta ner fönsterbågarna och lägg på ett par bockar om 
detta är möjligt.

Skydda fönster, buskar, plattor och andra ytor som 
du inte vill skall stänkas ner.

Alpina Fasadtvätt
Penslar
Skrapor
Fogmassa
Fönsterkitt
Lacknafta
Skyddsglasögon

Handskar
Fönstertejp
Skyddspapper
Alpina Grundolja
Alpina Trägrund
Alpina Fönsterfärg

Material och teknisk information



Glans     70, blank.  
Verktyg     Pensel, rulle
Spädning    Lågaromatisk lacknafta
Torktid   Övermålning 12 tim +23°, 50 RF         
Åtgång   10 m²/liter (ej sugande underlag)
Arbetstemp. Måla ej vid lägre temperatur än +5°C. Låg  
  temperatur och hög luftfuktighet förlänger 
  torktiden avsevärt.

Avvikelser från ovanstående värden förekommer beroende på 
ytans beskaffenhet, kulör, temperatur mm.

Förbehandling
Skrapa bort all löst sittande 
färg och fönsterkitt. Stryk 
Alpina Grundolja på bart 
trä och kittfalser. Grunda de 
oljade ställena omedelbart 
med Alpina Trägrund. 

Komplettera med fönsterkitt där detta saknas. Hål 
och sprickor kittas med 
fönsterkitt. Tvätta med 
Alpina Fasadtvätt. Lägg 
på tvättmedlet med pensel 
och skölj noga med vatten. 
Tänk på att vissa utvändiga 
tvättmedel kan etsa glas.

Målning
Måla en eller två gånger med Alpina Fönsterfärg. 
Är ytan som skall målas om i gott skick, vilket ofta 
fönstrens övre delar är, räcker det med en strykning. 
Har den tidigare målningen 
blivit matt och kritar eller 
om du vill byta kulör skall 
du måla två gånger. Sista 
strykningen skall målas ca 
3 mm in på glaset.



Andra Alpinaprodukter:

Alpina Golvfärg
Alpina Klarlack
Alpina Lackfärg
Alpina Oljefärg
Alpina Täcklasyr V
Alpina Uteakrylat
Alpina Utelasyr V
Alpina Väggfinish
Alpina Väggfärg
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