Måla fasader, vindskivor
och staket
1. Rengör
Börja med att slå i alla spikhuvuden som vandrat ut. Ta sedan bort gammal
och lös färg med skrapa eller stålborste och tvätta med Landora Tak- och
Fasadtvätt. Följ instruktionerna på förpackningen. Avsluta med att noggrant
skölja bort allt rengöringsmedel med vatten.

Tips!

Investera i en bra skrapa som du kan hålla i med båda händerna, det underlättar. Kom också ihåg att täcka marken så att du slipper plocka färgflagor.
OBS! Nytt obehandlat trä ska behandlas senast 14 dagar efter uppsättning
ute. Målarmästaren

2. Grunda
När ytan torkat, olja alla trärena partier med Landora Grundolja.
Tänk speciellt på ändträet – doppa ändarna i oljeburken. Grundmåla sedan
med Landora Trägrund.

3. Färdigstryk
Färdigstryk 2 gånger med Landora Villafärg eller Landora Oljefärg.
- Om ytan tidigare målats med akrylatfärg, ska du använda Landora Villafärg
(se nedan).
- Till staket är det bäst att använda Landora Oljefärg.

Tips!

Så här tar du reda på vilken färg ytan tidigare målats med:
Gnugga ytan med T-röd. Om färgskiktet löses upp är det en akrylatfärg.

Måla fönster
1. Rengör
Skrapa bort löst sittande färg och trasigt kitt. Det är viktigt att kittet är helt
så att fukt inte kan komma in. Tvätta med Landora Tak- och Fasadtvätt. Följ
instruktionerna på förpackningen. Avsluta med att noggrant skölja bort allt
rengöringsmedel med vatten.

2. Slipa jämnt
Slipa bort ojämnheter med sandpapper. Mattslipa kvarsittande färg och
runda av falskanten, så blir det lättare att släta ut kittet vid kittningen.
Torka av glaset med T-röd där kittet ska fästa.

• Penslar
• Täckplast
• Förlängningsskaft
• Slippapper
• Färgskrapa
• Stålborste
• Landora Tak- och Fasadtvätt

Träfasad, fönster
och staket

3. Grundolja
Olja fönsterkittfals och bart trä med Landora Grundolja. Se till att allt ändträ
blir ordentligt mättat med olja.

4. Kitta
Måla trärena ytor (och ev. kittfals) med Landora Trägrund. Lägg på Landora
Fönsterkitt efter att färgen torkat. Applicera kittet med kittkniv och eftersläta
med fuktad kittkniv. Snedställ kittkniven, så lyfts överskottet bort från glaset.

5. Färdigstryk
Färdigstryk 2 gånger med Landora Fönsterfärg. Låt färgen gå in 1-2 mm
på glaset.

Tips!

En mindre, rund pensel underlättar vid hörn och kanter, i synnerhet om du
ska måla fönster. Känner du osäkerhet inför att måla på fri hand, så använd
maskeringstejp. Särskilt på fönster ser det inte snyggt ut om målningen är
ojämn. Måla hela ytor sammanhängande och ta paus först när du kommer
till ett hörn. Målarmästaren
19751201

Att måla på varm yta eller i direkt solljus innebär en risk att färgen inte hinner tränga in i underlaget innan den torkat. Även dagg kan skada ytskiktet
innan färgen torkat. Målarmästaren

Inköpslista tillbehör

Målarguide Ute
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Har du frågor om målning? Ring vår Målarmästare
på 0200-88 40 41 så hjälper vi dig.

Enkelt att måla!
www.landora.se

Enkelt att måla!

Villafärg

Oljefärg

Villafärg
Akrylatfärg.
För fasader och de flesta träytor utomhus. Bildar en
väderbeständig och vattenavvisande yta som behåller
kulör och glans länge.

Vit

Husvit

Vit

Husvit

Herrgårdsgul

Faluröd

Herrgårdsgul

Husgrå

3 Lång livslängd
3 Vattenburen
3 Kulörbeständig

Oljefärg
Alkydfärg.
Traditionell alkydoljefärg för fasader och de flesta
träytor utomhus, t.ex. staket. Ger en vacker yta och
skyddar träet under många år.

Skiffer

Svart

Svart

Brun
Kulöravvikelser i tryck kan förekomma. Provmåla gärna underlaget.

Faluröd

3 Hög täckförmåga
3 Skyddande
3 Lättmålad

