
Lackfärg



Att måla på nytt stål
Innan du börjar måla
Skydda fönster, buskar, plattor och andra ytor som du inte vill 
skall stänkas ner.

Förbehandling
Skrapa och borsta bort allt löst sittande rost. Använd gärna 
maskinborste för större effektivitet. Leveransgrundat stål skall 
tvättas med Alpina Fasadtvätt.

Förarbete
Stryk två gånger med Alpina Rostgrund. Tänk på att det är viktigt att 
lägga på tillräckligt tjockt. Tunna färgskikt ger sämre rostskydd.

Målning
Måla två gånger med Alpina Lackfärg i önskad kulör och glans.

Att måla på tidigare målade ytor
Innan du börjar måla
Skydda fönster, buskar, plattor och andra ytor som du inte vill 
skall stänkas ner.

Förbehandling
Skrapa bort all löst sittande färg och rost. Använd gärna 
maskinborste för större effektivitet.  Stryk en eller två gånger med 
Alpina Rostgrund på de stålrena ytorna. Tänk på att det är viktigt 
att lägga på tillräckligt tjockt. Tunna färgskikt ger sämre rostskydd. 
Tvätta med Alpina Fasadtvätt. Lägg på tvättmedlet med pensel 
och skölj noga med vatten.

Alpina Fasadtvätt
Slippapper
Spackel ute
Penslar / roller
Skrapor
Stålborste
Lacknafta
Handskar

Tejp
Skyddspapper
Skyddsplast
Alpina Shellack 
Alpina Snickerigrund
Alpina Rostgrund
Alpina Lackfärg 30 eller 90

Material och teknisk information



Tejp
Skyddspapper
Skyddsplast
Alpina Shellack 
Alpina Snickerigrund
Alpina Rostgrund
Alpina Lackfärg 30 eller 90

Glans     30, halvmatt och 90, högblank. 
Verktyg     Pensel, rulle
Spädning    Lacknafta
Torktid   Övermålning 10 tim +23°, 50 RF        
Åtgång   10 m²/liter på släta 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.

Målning
Måla två gånger med Alpina Lackfärg i önskad 
kulör och glans. 

Att måla på trä inomhus
Innan du börjar måla
Skydda ytorna runt objektet du skall måla med papp, plast eller 
tejp.

Förbehandling nytt trä
Slipa av ytan med slippapper 120 eller finare. Stryk Alpina Shellack 
två gånger på kvistar och kådiga ställen. 

Förbehandling målad yta
Tvätta med Alpina Målartvätt och skölj av noga. Låt torka. Mattera 
ytan genom att slipa med slippapper 180 eller finare.

Förarbete nytt trä
Grunda hela ytan med Alpina Snickerigrund eller Snickerigrund 
V. Spackla hål, sprickor och ojämnheter till slät yta. Slipa 
spacklingarna med slippapper 180 eller finare. Bättra spacklingarna 
med grundfärg. 

Förarbete målad yta
Spackla skador till slät yta, Slipa spacklingarna med slippapper 
180 eller finare. Bättra spacklingarna med Alpina Lackfärg. 
Fabriksmålade ytor grundas helt med Alpina Snickerigrund eller 
Snickerigrund V för att få maximal vidhäftning.

Målning
Nytt trä målas två gånger med Alpina Lackfärg, medan målade 
ytor målas en eller två gånger efter behov. På mindre ytor och 
lister är det lämpligt att använda pensel medan det på större ytor 
går att lägga på färgen med en skumgummi- eller filtrulle. Rulle 
ger en apelsinskalsliknande struktur. Om en slät yta önskas kan 
du eftersläta med en pensel.



Andra Alpinaprodukter:

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