Oljefärg

Att måla på nytt trä
Innan du börjar måla
Ta reda på om träet är behandlat från fabrik och i så fall
vilken typ av behandling som utförts - transportgrundat
eller grundat. Är virket transportgrundat skall träet
behandlas som obehandlat. Är det klassat som
grundat, fråga leverantören vilken färgtyp som använts
och om leverantören klassar ytan som färdiggrundad
för fortsatt behandling.
Det är viktigt att obehandlat trä behandlas snarast så
att inte träytan hinner brytas ner. Om detta skett måste
träet slipas (hyvlad yta) eller stålborstas (ohyvlad yta)
ner till friskt trä.
Skydda fönster, buskar, plattor och andra ytor som
du inte vill skall stänkas ner.
Förbehandling
Stryk Alpina Grundolja på ändträ, skarvar och andra
utsatta ställen som behöver extra skydd.
Målning
Grunda hela ytan med Alpina Trägrund. Måla två
gånger med Alpina Oljefärg i önskad kulör.

Material och teknisk information
Alpina Fasadtvätt
Penslar / roller
Skrapor
Fogmassa
Lacknafta
Skyddsglasögon
Handskar

Tejp
Skyddspapper
Skyddsplast
Alpina Grundolja
Alpina Trägrund
Alpina Oljefärg

Att måla på tidigare målade ytor
Innan du börjar måla
Ta reda på vilken färg som
använts vid tidigare målning.
Ett enkelt knep för att se om det
tidigare målats med akrylatfärg
är att ta lite T-röd och gnugga på
ytan. Om färgen löser upp sig
är det målat med akrylatfärg och är då inte lämplig
att målas om med Alpina Oljefärg. Är du fortfarande
osäker får du hjälp av butikspersonalen. Skydda
fönster, buskar, plattor och andra ytor som du inte vill
skall stänkas ner.
Förbehandling
Skrapa bort all löst sittande färg. Stryk Alpina
Grundolja på bart trä och grunda sedan de oljade
ställena med Alpina Trägrund. Har den tidigare färgen
brutits ner och blivit hård och spröd är det nödvändigt
att grunda hela ytan. Tvätta med Alpina Fasadtvätt.
Lägg på tvättmedlet med pensel och skölj noga med
vatten - använd gärna borste vid sköljningen, Undvik
högtryckstvätt som gör att vatten tränger in bakom
virket och förlänger torktiden.
Målning
Måla en eller två gånger med Alpina Oljefärg. Är ytan
som skall målas om i gott skick räcker det med en
strykning. Har den tidigare målningen blivit matt och
kritar eller om du skall byta kulör skall du måla två
gånger.

Glans 		
Verktyg 		
Spädning
Torktid 		
Åtgång 		
		
Arbetstemp.
		
		

50, halvblank.
Pensel, rulle
Lågaromatisk lacknafta
Övermålning 24 tim +23°, 50 RF
4-6 m²/liter på sugande ytor
8-10 m²/liter på släta ej sugande ytor
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.

Andra Alpinaprodukter:
Alpina Fönsterfärg
Alpina Golvfärg
Alpina Klarlack
Alpina Lackfärg
Alpina Täcklasyr V
Alpina Uteakrylat
Alpina Utelasyr V
Alpina Väggfinish
Alpina Väggfärg
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