
Linoljefärg

Tillverkning av linoljefärg är ett 
industriellt hantverk som kräver 
erfarenhet. Här river vi samman 
pigment och linolja i ett valsverk.

Linoljan vi använder är odlad i södra 
Sverige. Kvalitén på denna linolja 
anses av många som världens bästa.

Vår fabrik på Kontoristgatan är unik med sitt gröna tak av sedumväxter, 

vinddriven ventilation och jordvärme. Fasaden består av handslaget tegel 

från 1852, och träpanel och puts både inomhus och utomhus, är målad 

med linoljefärg.

Trä
Linoljefärg används på

Gunnar Ottosson startar 

1989 en enskild firma i Lund med tillverkning 
av traditionell linoljefärg för konst, bygg 
och hantverk.

1992 flyttar Gunnar företaget till Genarp.

1996 byggs en butik och tillverkningslokal.

2001 bygger firman en färgfabrik och ombildas 

till Ottosson Färgmakeri AB.

Butik, specialverkstad och kontor på Lillegårdsvägen 14 i Genarp. Här nyanserar vi specialkulörer svarar på frågor och tar emot order.
Butiken har i regel öppet 3 vardagar i veckan.

Tre underlag, en färg
Trä, metall och puts.Tre till synes helt olika underlag som torde kräva tre
olika sorters färg. Linoljefärg har under flera hundra år ändvänts till alla
sorters underlag och gör så än idag.

	 Vår linoljefärg består av en kallpressad kokt linolja och äkta färgpigment.
Den har en högtäckande förmåga vilket gör att den räcker till större ytor än
andra färgtyper.

för målning inomhus

Vita standard färger

för målning både ute- & inomhus

Kittvit, varmvit ~ S0502-Y

Vit Puts, högvit, halvmatt, (innehåller terpentin)

Vit Titan-Zink, högvit

Vit Gräddton, gråtonad vit ~ S0700-N

Matt Vit, högvit matt på ej sugande underlag (innehåller terpentin)

Vit Lasyr, transparent vit, en strykning (innehåller terpentin)

Vit grund, grundfärg för snickerier (innehåller terpentin)

Antikvit, varmvit blank, glans 70 ~ S0502-Y

Metall

Puts

Målning med Standardkulör 
med erpentinspädning 
Underlag råa/släta träytor och
puts. Halvblank. Schellackering
(kvistlack) av kvistar före målning.
1. Späd färgen med c:a 10–20%
balsamterpentin. Låt torka 1–2
dygn. Lätt avslipning. Ev. spack-
ling av ojämnheter görs med ett
oljespackel.
2. Måla med outspädd färg. Låt
torka 2 dygn.
3. Slutmåla med outspädd färg.
För något jämnare utflytning späd
med c:a 5% kokt linolja.
Ommålning av tidigare målade ytor.

Tvätta och gör en lätt avslipning.
Måla med outspädd färg 1–2 gånger.

Målning med Standardkulör 
utan terpentinspädning
Underlag hyvlade/släta trä-
ytor. Halvblank. Schellackering
(kvistlack) av kvistar före målning.
1. Olja ytan med kokt linolja. Låt
torka minst tre dygn. Lätt avslipning.
2. Måla med outspädd färg. Låt
torka 2 dygn.
3. Slutmåla med outspädd färg.
För något jämnare utflytning späd
med c:a 5% kokt linolja.
Ommålning av tidigare målade ytor.

Tvätta och gör en lätt avslipning.
Måla med outspädd färg 1–2 gånger.

Målning med Antikvit
NCS 0502-Y glans 70.
Underlag släta snickerier där hög
glans och jämn utflytning önskas.
Schellackering (kvistlack) av kvis-
tar före målning.
1. Grunda med Vit Grund. Låt tor-
ka minst 24 timmar. Lätt avslipn-
ing. Ev. spackling med oljespackel.
2. Blanda 50% Vit Grund/50%
Antikvit.Måla tunt.Låt torka 2 dygn.
3. Slutstryk med Antikvit. Måla
tunt med bra verktyg (Anstrykare
och Moddlare). Fördriv färgen väl.

Ommålning av tidigare målade ytor.

Tvätta och gör en lätt avslipning.
Måla med Antikvit 1–2 gånger.

Målning med Standardkulör 
EN STRYKNING.
Underlag rå tak/väggpanel. Matt
glans. Späd valfri standardfärg
med 10–20% kokt linolja. Stryk
färgen i ett jämnt lager. Färgen
har så god täckförmåga att ytan
får kulör på denna enda strykning.
Underlaget suger in överskottet
av linoljan och ytan får matt glans
efter ett dygn. Denna enkla behand-
ling lämpar sig bäst på råspont.

Målning med Matt Vit.
Färdigspädd högvit.
Underlag icke sugande, grundade
eller tidigare målade ytor där hel-
matt glans önskas. Färgen sätter
sig snabbt och rollas med fördel.
Innehåller terpentin. Appliceras
snabbt och jämnt med pensel eller
roller 1–2 gånger.		Torktid 12–24 tim.

Målning med Vit Puts. Färdigspädd 
högvit putsfärg. Matt-halvmatt.
Underlag PH neutrala puts ytor
eller tidigare målade putsytor.
Innehåller terpentin. Appliceras 2
gånger tunt och jämnt med pensel
eller roller.

Målning med Standardkulör 
på Metall
Appliceras tunt 1–2 gånger med
pensel eller lackroller. För jämnare
utflytning späd 10% med terpentin.					

Målning med Standardkulör 
på annan färgtyp 
(ex.alkyd, akrylat).Tvätta till matt
yta. Skrapa bort löst sittande färg
och grundmåla trärena ytor med
färg utspädd 10–20% terpentin

eller olja med kokt linolja. Spackla
ojämnheter med oljespackel. Måla
med outspädd färg 1–2 gånger.

Lasyrmålning med Standardkulör.
Underlag obehandlade snickerier.
Matt/halvmatt glans. Avreagera
hyvlade snickerier med vatten
genom att pensla på vatten och
låt det torka. Slipa av fiberres-
ningen på träytan. Blanda en enkel
lasyrolja bestående lika delar kokt
linolja och terpentin. Använd denna
”halvolja” fritt vid spädning av
standardkulören. Gör provstryk-
ningar. Stryk med lasyren en gång.
Låt torka.Ytor som utsätts för
slitage bör efterbehandlas med
fernissa/lack.

Målning med Vit lasyr.
Färdigspädd.
Underlag obehandlade snickerier.
Matt glans. Avreagera hyvlade
snickerier med vatten genom att
pensla på vatten och låt det torka.
Slipa av fiberresningen på träytan.
Stryk lasyren tunt en gång.

Dessa arbetsbeskrivningar ska fungera som vägledning. Fler varianter
förekommer. Observera att nedanstående beskrivningar utgår från rått,
icke oljat underlag. Målning med linoljefärg kräver viss kunskap och
erfarenhet, och slutresultatet beror till stor del på målarens handlag.
Färgen kräver svinborstpenslar av god kvalitet.

Inomhus
Arbetsbeskrivningar
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ÖPPNA EN BURK PÅ BÄSTA SÄTT 
1 Sätt en fot på burken
2	 Använd en styv spackel
3	 Slå med klubba snett underifrån
4	 När glipa uppstår, sluta slå

TIPS
• På sugande fläckar/spacklingar
kan man isolera med tunn schellack-
lösning för att slippa mattfläckar.

• För högre slutglans på snickerier
kan man tillsätta 5–10% av
Ottossons Linoljelack i slutstryknins-
färgen.

APPLICERING linoljefärg stryks alltid
tunt. Färgen flyter inte ut utan
måste fördrivas med pensel i
ett jämt lager. Färgen kan även
rollas tunt med en lackroller på
släta ytor (ex. skivmtrl., metall,
slät puts).

ARBETSTEMPERATUR färgen inne-
håller inget vatten och tål
frost. Grundstrykningar kan
t.o.m. utföras i minusgrader
men då måste underlaget vara
torrt och färgen måste hållas
rumsvarm. Bästa temperatur
vid målning är 15-25 grader.
Undvik målning i direkt solljus
under varma sommardagar.

BRANDRISK Trasor indränkta med
linolja kan självantända. Dränk
trasan i vatten efter använd-
ning och släng den i en behåll-
are med lock.

EKONOMI Jämför kvadratmeterpris
med andra färgtyper, istället
för literpris, och Du finner att
linoljefärg är en billig färg.

GLANS Färgen har en hög glans
efter tre strykningar, men
mattas efter hand och får efter
c:a 3–4 månader tslutglans
halvblank (glanstal 30–40).
Ofta reagerar man vid målning
inomhus på det höga glanstalet
direkt efter slutstrykningen,
men redan efter en vecka ser
man att färgen börjar mattas.

GULNING linolja gulnar i mörker
och bleks av ljus. Det betyder
att ingen gulning sker utomhus,
obetydlig gulning inomhus i rum
med dagsljus, stark gulning i
rum utan dagsljus. Denna guln-
ing är reversibel dvs. en yta som
har gulnat i mörker och som
sedan utsätts för ljus bleks till-
baka, och gulningen försvinner.

INSLAG blir det då linoljan sugs in
i underlaget och färgkulören
ser då mörkare ut.Vid ojämn
insugning visar det sig som en
flammighet matt/blankt, ljus/
mörkt på ytan. För att ytan ska
få ett jämt utseende krävs ett
jämt sugande underlag. Ojämnt
sugande underlag måste först
göras till jämnt sugande före
slutstrykning kan ske. Inslag
kan också uppkomma vid
kraftig daggbildning. Undvik
målning fuktiga höstkvällar.

LAGRING av linoljefärg kan ske hur
länge som helst förutsatt att
inget syre kommer i kontakt
med färgen.Vill man lagra
en bruten förpackning, täck
färgytan med en plastpåse och
slå på locket ordentligt så att
ingen luft kommer in. Färgen
lagras bäst svalt och tål frost.
Under en längre lagringsperiod
kan färgpigment sjunka mot
botten. Rör därför upp färgen
länge och väl vid ny användning.

LÖSNINGSMEDEL/SPÄDNING färgen
innehåller inget lösningsmedel
förutom några undantag
(se kulörproverna). I de fall
spädning med lösningsmedel
anges avser vi Balsamter-
pentin som består av 100%
vegetabiliska terpener och är
en destillerad barrträdskåda.
Terpentin har en förmåga att
transportera syre som förbät-
trar torkningen. Användare
som har spätt färgen med
mineraliska lösningsmedel som
lacknafta och alifatnafta har
också fått bra resultat.Vid
målning inomhus är det viktigt
att följa skyddsanvisningar för
respektive lösningsmedel. I
vissa fall kan man helt utesluta
lösningsmedel (se tekniska
anvisningar).

MÖGEL/ALG ANGREPP på färgytan är
ovanligt men kan förekomma
utomhus. Ofta ser det ut som
små svarta prickar (jord-
slag). Dessa sitter ytligt, och
påverkar inte färgens funktion,
utan är av estetisk karaktär.
Om angreppet är kraftigt och
besvärande tvättas det bort
och en ny färgstrykning utförs.
Orsakerna till angreppen kan
exempelvis vara fukt, värme,
redan angripet underlag eller
överskott av linolja på ytan.Vi
använder zinkoxid i alla våra
linoljefärger.

OXIDATION/TORKNING sker när linolja
kommer i kontakt med luftens
syre. Ljus och värme påskyn-
dar processen. Snabbast torkn-
ing sker utomhus under som-
marhalvåret. Generellt torkar
linoljefärg på 1–3 dygn. Sörj
för god luftväxling=syreväxling
vid målning inomhus. I en oupp-
värmd mörk källare torkar

färgen mycket långsamt. Kyla
fördröjer oxidationen men finns
det gott om syre och ljus så
torkar färgen bra. Underlaget
måste vara torrt med en fukt-
halt under 15%.

PIGMENT som används består både
av naturligt bildade s.k. jord-
pigment, och de av människan
tillverkade s.k. syntetiska pig-
ment. Kravet är att de ska vara
ljus och luftäkta. Alla jordpig-
ment uppfyller det kravet, men
t.ex. ultramarinblått, som är
ett syntetiskt pigment, är käns-
ligt för syror i luften och kan
vitna något utomhus.

RENGÖRING av händer och penslar
sker skonsammast med såpa.
Lösningsmedel kan också
användas.

RYNKBILDNING på färgytan efter
målning tyder på att färgen är
för tjockt pålagd. Rynkbildning
uppkommer ofta i profiler där för
stora färgmängder lätt samlas.

SCHELLACK är ett spritlösligt
sekret från en asiatisk sköld-
lus. I målerisammanhang, (ofta
kallad kvistlack), används
den som isolering av kvistar
och kådrika fläckar på trä
inomhus före målning. Utförs
inte schellackering kan kådan
tränga igenom färgytan och
ge missfärgningar i form
av bruna fläckar. Schellack
penslas relativt flödigt 1–2 ggr.
och är övermålningsbar efter
en halvtimme. Uppstår ändå
kådgenomslag efter målning så
går det att schellackera i efter-
hand på den målade ytan.

UNDERLAGET som kan vara olika
trämaterial, puts, gips eller
metaller måste vara torra med
en fukthalt under 15% och ha
ett neutralt PH värde. Målning
direkt på papper och textil är
olämpligt då linoljans oxidation
kan göra materialet skört. Iso-
lera underlaget först med lim
eller emulsionsfärg. Silikon-
baserade och vaxade ytor kan
inte målas.

VIDHÄFTNING linolja har en fantas-
tisk vidhäftning och fäster på
i stort sett alla underlag.Vår
erfarenhet är att färgen har god
vidhäftning på andra färgtyper.

!

Ordlista
Ottossons

Ljusgrå ~ S1000-N Pärlgrå ~ S1502-Y 7B-920
Vetegrå ~ S2010-Y10R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 1810-Y10R

Grågrön ~ S3505-G80Y
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 2502-Y

Mellangrå	 ~ S3000-N
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 2002-B

4B-264
Veronagrå	 ~ S3005-B80G
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 2005-B50G

Silvergrå	 ~ S4502-B
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 3502-B

6A-JOLES
Ljusgul ~ S1015-Y20R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 0510-Y20R

Solgul ~ S1040-Y10R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 0730-Y10R

4A-JOLES
Ockragul ~ S1230-Y20R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 1020-Y20R

Sandgul ~ S2030-Y20R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 1520-Y20R

4A-920
Herrgårdsgul	 ~ S2040-Y20R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 1530-Y20R

2A-94
Guldgul ~ S3050-Y20R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 1515-Y30R

1A-94
Guldockra	 ~ S4040-Y30R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 1520-Y30R

1A-ABRICOT
Rödockra	 ~ S4550-Y60R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 2530-Y70R

1A-10A
Ljus Engelskt röd	 ~ S4055-Y80R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 2530-Y90R

1A-48A
Engelskt röd	 ~ S4550-Y80R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 3540-Y90R

Faluröd ~ S5040-Y80R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 4035-Y90R

Järnmönja	 ~ S5040-Y75R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 4530-Y90R

1A-222
Mörk Järnoxidröd	 ~ S5040-Y90R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 4530-R

1A-20D
Caput Mortuum	 ~ S6030-R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 5020-R20B

Bladgrön	 ~ S5020-G30Y
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 3020-G20Y

Övedsgrön	 ~ S6015-G40Y
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 4010-G30Y

Thottgrön 	 ~ S6020-G30Y
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 4015-G20Y

1A-811
Kromoxidgrön	 ~ S5040-G25Y
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 4020-G15Y

Skruttgrön	 ~ S6520-G30Y
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 4020-G25Y

Köpenhamnsgrön	 ~ S7020-G30Y
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 4015-G30Y

LYS 
Köpenhamnsgrön	 ~ S7020-G10Y
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 3030-G

Hardebergablå	 ~ S5010-R80B
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 3010-R80B

Bergblå ~ S6020-R90B
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 3020-B

Per Hans Blå	 ~ S6020-R80B
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 3015-R90B

1A-09
Ultramarinblå	 ~ S5540-R70B
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 1540-R80B

1A-663
Järnoxidbrun	 ~ S8010-Y70R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 7010-Y70R

1A-711
Bränd Umbra	 ~ 9005-Y80R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 5010-Y60R

1A-786
Ital. Grön Umbra	 ~ 9005-Y20R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 4005-Y20R

1A-4D
Järnoxidsvart
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 7005-R90B

1A-98
Bensvart
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 5502-B Järnmönja	 ~ 5040-Y75RGrafit	 ~ 8000-NGenarpsröd	 ~ S5030-Y80RVitriolgrå	 ~S4002-Y

Den ljusa delen av respektive färgprov
visar en blandning av lika delar
Standardkulör och Vit Titan-Zink.
Dessa kulörer blandar Du själv så här:

Standard

Rostskyddsfärg 
för metall  (Standard)

Denna färg kan målas över
med annan kulör.

Grafitfärg
för metall  (Standard)

Metallen grundas först
med järnmönja.

2 standardkulörer som strykes en
gång på obehandlat trä utomhus

Färgerna ger en tunn matt yta (innehåller 10% terpentin).

Specialkulörer
BESTÄLLNINGSVARA

Vi bryter kulörer efter:

•	 Färgprovsförlaga

•	 Riksantikvarieämbetets
provsamling

•	 Provsamlingen ”Linoljefärg
2003” Teknisk Målerikonsult

•	 NCS

kulörer 
Ta 1 DEL(ex.1 liter) standardkulör och 1 DEL Vit Titan-Zink.
	 Slå ihop färgerna i en burk och blanda väl så att en ny
kulör bildas. Använd gärna en elektrisk omrörare till större
mängd. Under blandningen kan det se ut som ljusa strimmor
i färgen, och man har svårt att avgöra om det är tillräckligt
omrört. Kontrollera färgen genom att stryka den på en yta.
Ser färgen jämn ut är den tillräckligt blandad.
	 Anteckna hur mycket färg det går åt vid grundstrykningen

Färgåtgång
1 liter färg räcker per strykning till:

•	 8-14 kvm. på grova underlag

•	 12-20 kvm. på släta underlag

Färgen strycks alltid i tunna lager.

Tillverkning
Färgerna är tillverkade av svensk
kallpressad kokt linolja, färgpigment
och torkmedel. Färgens torrhalt är
100% (om inte terpentin ingår).

Färgbeteckningar
De namn och sifferbeteckningar
vi anger på våra standardkulörer
är tagna från Riksantikvarieäm-
betets provsamling. Provsamli-
ngen Linoljefärg 2003 (Teknisk
Målerikonsult) samt egenkom-
ponerade namn och recept.Vid
respektive färgprov anger vi även
NCS koder. Koden ska fungera som
hjälp vid jämförelse med andra
färgtyper och gör inte anspråk på
att vara exakt.

för att beräkna färgmängd till nästa strykning. Det går att
tilläggsblanda färg till både första och andra strykningen utan
att dessa måste vara exakt lika.
	 Linoljefärgens goda täckförmåga ger stor frihet att söka
sig fram till ”rätt nyans”, då man har möjlighet att justera
kulören efter varje strykning.
Viktigt! Blanda slutstrykningsfärgen så att den räcker till
hela ytan.

Ottossons

Färgerna kan användas
både inom- och utomhus

om inget annat anges.

A
v

tr
yc

kt
ek

ni
sk

a
sk

äl
ka

n
fä

rg
ny

an
se

rn
a

av
vi

ka
nå

go
t

fr
ån

or
ig

in
al

fä
rg

er
na

Ljusgrå ~ S1000-N Pärlgrå ~ S1502-Y 7B-920
Vetegrå ~ S2010-Y10R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 1810-Y10R

Grågrön ~ S3505-G80Y
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 2502-Y

Mellangrå	 ~ S3000-N
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 2002-B

4B-264
Veronagrå	 ~ S3005-B80G
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 2005-B50G

Silvergrå	 ~ S4502-B
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 3502-B

6A-JOLES
Ljusgul ~ S1015-Y20R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 0510-Y20R

Solgul ~ S1040-Y10R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 0730-Y10R

4A-JOLES
Ockragul ~ S1230-Y20R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 1020-Y20R

Sandgul ~ S2030-Y20R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 1520-Y20R

4A-920
Herrgårdsgul	 ~ S2040-Y20R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 1530-Y20R

2A-94
Guldgul ~ S3050-Y20R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 1515-Y30R

1A-94
Guldockra	 ~ S4040-Y30R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 1520-Y30R

1A-ABRICOT
Rödockra	 ~ S4550-Y60R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 2530-Y70R

1A-10A
Ljus Engelskt röd	 ~ S4055-Y80R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 2530-Y90R

1A-48A
Engelskt röd	 ~ S4550-Y80R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 3540-Y90R

Faluröd ~ S5040-Y80R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 4035-Y90R

Järnmönja	 ~ S5040-Y75R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 4530-Y90R

1A-222
Mörk Järnoxidröd	 ~ S5040-Y90R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 4530-R

1A-20D
Caput Mortuum	 ~ S6030-R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 5020-R20B

Bladgrön	 ~ S5020-G30Y
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 3020-G20Y

Övedsgrön	 ~ S6015-G40Y
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 4010-G30Y

Thottgrön 	 ~ S6020-G30Y
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 4015-G20Y

1A-811
Kromoxidgrön	 ~ S5040-G25Y
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 4020-G15Y

Skruttgrön	 ~ S6520-G30Y
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 4020-G25Y

Köpenhamnsgrön	 ~ S7020-G30Y
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 4015-G30Y

LYS 
Köpenhamnsgrön	 ~ S7020-G10Y
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 3030-G

Hardebergablå	 ~ S5010-R80B
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 3010-R80B

Bergblå ~ S6020-R90B
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 3020-B

Per Hans Blå	 ~ S6020-R80B
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 3015-R90B

1A-09
Ultramarinblå	 ~ S5540-R70B
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 1540-R80B

1A-663
Järnoxidbrun	 ~ S8010-Y70R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 7010-Y70R

1A-711
Bränd Umbra	 ~ 9005-Y80R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 5010-Y60R

1A-786
Ital. Grön Umbra	 ~ 9005-Y20R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 4005-Y20R

1A-4D
Järnoxidsvart
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 7005-R90B

1A-98
Bensvart
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 5502-B Järnmönja	 ~ 5040-Y75RGrafit	 ~ 8000-NGenarpsröd	 ~ S5030-Y80RVitriolgrå	 ~S4002-Y

Den ljusa delen av respektive färgprov
visar en blandning av lika delar
Standardkulör och Vit Titan-Zink.
Dessa kulörer blandar Du själv så här:

Standard

Rostskyddsfärg 
för metall  (Standard)

Denna färg kan målas över
med annan kulör.

Grafitfärg
för metall  (Standard)

Metallen grundas först
med järnmönja.

2 standardkulörer som strykes en
gång på obehandlat trä utomhus

Färgerna ger en tunn matt yta (innehåller 10% terpentin).

Specialkulörer
BESTÄLLNINGSVARA

Vi bryter kulörer efter:

•	 Färgprovsförlaga

•	 Riksantikvarieämbetets
provsamling

•	 Provsamlingen ”Linoljefärg
2003” Teknisk Målerikonsult

•	 NCS

kulörer 
Ta 1 DEL(ex.1 liter) standardkulör och 1 DEL Vit Titan-Zink.
	 Slå ihop färgerna i en burk och blanda väl så att en ny
kulör bildas. Använd gärna en elektrisk omrörare till större
mängd. Under blandningen kan det se ut som ljusa strimmor
i färgen, och man har svårt att avgöra om det är tillräckligt
omrört. Kontrollera färgen genom att stryka den på en yta.
Ser färgen jämn ut är den tillräckligt blandad.
	 Anteckna hur mycket färg det går åt vid grundstrykningen

Färgåtgång
1 liter färg räcker per strykning till:

•	 8-14 kvm. på grova underlag

•	 12-20 kvm. på släta underlag

Färgen strycks alltid i tunna lager.

Tillverkning
Färgerna är tillverkade av svensk
kallpressad kokt linolja, färgpigment
och torkmedel. Färgens torrhalt är
100% (om inte terpentin ingår).

Färgbeteckningar
De namn och sifferbeteckningar
vi anger på våra standardkulörer
är tagna från Riksantikvarieäm-
betets provsamling. Provsamli-
ngen Linoljefärg 2003 (Teknisk
Målerikonsult) samt egenkom-
ponerade namn och recept.Vid
respektive färgprov anger vi även
NCS koder. Koden ska fungera som
hjälp vid jämförelse med andra
färgtyper och gör inte anspråk på
att vara exakt.

för att beräkna färgmängd till nästa strykning. Det går att
tilläggsblanda färg till både första och andra strykningen utan
att dessa måste vara exakt lika.
	 Linoljefärgens goda täckförmåga ger stor frihet att söka
sig fram till ”rätt nyans”, då man har möjlighet att justera
kulören efter varje strykning.
Viktigt! Blanda slutstrykningsfärgen så att den räcker till
hela ytan.

Ottossons

Färgerna kan användas
både inom- och utomhus

om inget annat anges.
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Ljusgrå ~ S1000-N Pärlgrå ~ S1502-Y 7B-920
Vetegrå ~ S2010-Y10R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 1810-Y10R

Grågrön ~ S3505-G80Y
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 2502-Y

Mellangrå	 ~ S3000-N
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 2002-B

4B-264
Veronagrå	 ~ S3005-B80G
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 2005-B50G

Silvergrå	 ~ S4502-B
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 3502-B

6A-JOLES
Ljusgul ~ S1015-Y20R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 0510-Y20R

Solgul ~ S1040-Y10R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 0730-Y10R

4A-JOLES
Ockragul ~ S1230-Y20R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 1020-Y20R

Sandgul ~ S2030-Y20R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 1520-Y20R

4A-920
Herrgårdsgul	 ~ S2040-Y20R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 1530-Y20R

2A-94
Guldgul ~ S3050-Y20R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 1515-Y30R

1A-94
Guldockra	 ~ S4040-Y30R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 1520-Y30R

1A-ABRICOT
Rödockra	 ~ S4550-Y60R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 2530-Y70R

1A-10A
Ljus Engelskt röd	 ~ S4055-Y80R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 2530-Y90R

1A-48A
Engelskt röd	 ~ S4550-Y80R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 3540-Y90R

Faluröd ~ S5040-Y80R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 4035-Y90R

Järnmönja	 ~ S5040-Y75R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 4530-Y90R

1A-222
Mörk Järnoxidröd	 ~ S5040-Y90R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 4530-R

1A-20D
Caput Mortuum	 ~ S6030-R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 5020-R20B

Bladgrön	 ~ S5020-G30Y
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 3020-G20Y

Övedsgrön	 ~ S6015-G40Y
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 4010-G30Y

Thottgrön 	 ~ S6020-G30Y
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 4015-G20Y

1A-811
Kromoxidgrön	 ~ S5040-G25Y
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 4020-G15Y

Skruttgrön	 ~ S6520-G30Y
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 4020-G25Y

Köpenhamnsgrön	 ~ S7020-G30Y
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 4015-G30Y

LYS 
Köpenhamnsgrön	 ~ S7020-G10Y
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 3030-G

Hardebergablå	 ~ S5010-R80B
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 3010-R80B

Bergblå ~ S6020-R90B
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 3020-B

Per Hans Blå	 ~ S6020-R80B
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 3015-R90B

1A-09
Ultramarinblå	 ~ S5540-R70B
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 1540-R80B

1A-663
Järnoxidbrun	 ~ S8010-Y70R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 7010-Y70R

1A-711
Bränd Umbra	 ~ 9005-Y80R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 5010-Y60R

1A-786
Ital. Grön Umbra	 ~ 9005-Y20R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 4005-Y20R

1A-4D
Järnoxidsvart
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 7005-R90B

1A-98
Bensvart
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 5502-B Järnmönja	 ~ 5040-Y75RGrafit	 ~ 8000-NGenarpsröd	 ~ S5030-Y80RVitriolgrå	 ~S4002-Y

Den ljusa delen av respektive färgprov
visar en blandning av lika delar
Standardkulör och Vit Titan-Zink.
Dessa kulörer blandar Du själv så här:

Standard

Rostskyddsfärg 
för metall  (Standard)

Denna färg kan målas över
med annan kulör.

Grafitfärg
för metall  (Standard)

Metallen grundas först
med järnmönja.

2 standardkulörer som strykes en
gång på obehandlat trä utomhus

Färgerna ger en tunn matt yta (innehåller 10% terpentin).

Specialkulörer
BESTÄLLNINGSVARA

Vi bryter kulörer efter:

•	 Färgprovsförlaga

•	 Riksantikvarieämbetets
provsamling

•	 Provsamlingen ”Linoljefärg
2003” Teknisk Målerikonsult

•	 NCS

kulörer 
Ta 1 DEL(ex.1 liter) standardkulör och 1 DEL Vit Titan-Zink.
	 Slå ihop färgerna i en burk och blanda väl så att en ny
kulör bildas. Använd gärna en elektrisk omrörare till större
mängd. Under blandningen kan det se ut som ljusa strimmor
i färgen, och man har svårt att avgöra om det är tillräckligt
omrört. Kontrollera färgen genom att stryka den på en yta.
Ser färgen jämn ut är den tillräckligt blandad.
	 Anteckna hur mycket färg det går åt vid grundstrykningen

Färgåtgång
1 liter färg räcker per strykning till:

•	 8-14 kvm. på grova underlag

•	 12-20 kvm. på släta underlag

Färgen strycks alltid i tunna lager.

Tillverkning
Färgerna är tillverkade av svensk
kallpressad kokt linolja, färgpigment
och torkmedel. Färgens torrhalt är
100% (om inte terpentin ingår).

Färgbeteckningar
De namn och sifferbeteckningar
vi anger på våra standardkulörer
är tagna från Riksantikvarieäm-
betets provsamling. Provsamli-
ngen Linoljefärg 2003 (Teknisk
Målerikonsult) samt egenkom-
ponerade namn och recept.Vid
respektive färgprov anger vi även
NCS koder. Koden ska fungera som
hjälp vid jämförelse med andra
färgtyper och gör inte anspråk på
att vara exakt.

för att beräkna färgmängd till nästa strykning. Det går att
tilläggsblanda färg till både första och andra strykningen utan
att dessa måste vara exakt lika.
	 Linoljefärgens goda täckförmåga ger stor frihet att söka
sig fram till ”rätt nyans”, då man har möjlighet att justera
kulören efter varje strykning.
Viktigt! Blanda slutstrykningsfärgen så att den räcker till
hela ytan.

Ottossons

Färgerna kan användas
både inom- och utomhus

om inget annat anges.
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Ljusgrå ~ S1000-N Pärlgrå ~ S1502-Y 7B-920
Vetegrå ~ S2010-Y10R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 1810-Y10R

Grågrön ~ S3505-G80Y
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 2502-Y

Mellangrå	 ~ S3000-N
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 2002-B

4B-264
Veronagrå	 ~ S3005-B80G
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 2005-B50G

Silvergrå	 ~ S4502-B
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 3502-B

6A-JOLES
Ljusgul ~ S1015-Y20R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 0510-Y20R

Solgul ~ S1040-Y10R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 0730-Y10R

4A-JOLES
Ockragul ~ S1230-Y20R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 1020-Y20R

Sandgul ~ S2030-Y20R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 1520-Y20R

4A-920
Herrgårdsgul	 ~ S2040-Y20R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 1530-Y20R

2A-94
Guldgul ~ S3050-Y20R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 1515-Y30R

1A-94
Guldockra	 ~ S4040-Y30R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 1520-Y30R

1A-ABRICOT
Rödockra	 ~ S4550-Y60R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 2530-Y70R

1A-10A
Ljus Engelskt röd	 ~ S4055-Y80R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 2530-Y90R

1A-48A
Engelskt röd	 ~ S4550-Y80R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 3540-Y90R

Faluröd ~ S5040-Y80R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 4035-Y90R

Järnmönja	 ~ S5040-Y75R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 4530-Y90R

1A-222
Mörk Järnoxidröd	 ~ S5040-Y90R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 4530-R

1A-20D
Caput Mortuum	 ~ S6030-R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 5020-R20B

Bladgrön	 ~ S5020-G30Y
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 3020-G20Y

Övedsgrön	 ~ S6015-G40Y
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 4010-G30Y

Thottgrön 	 ~ S6020-G30Y
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 4015-G20Y

1A-811
Kromoxidgrön	 ~ S5040-G25Y
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 4020-G15Y

Skruttgrön	 ~ S6520-G30Y
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 4020-G25Y

Köpenhamnsgrön	 ~ S7020-G30Y
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 4015-G30Y

LYS 
Köpenhamnsgrön	 ~ S7020-G10Y
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 3030-G

Hardebergablå	 ~ S5010-R80B
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 3010-R80B

Bergblå ~ S6020-R90B
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 3020-B

Per Hans Blå	 ~ S6020-R80B
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 3015-R90B

1A-09
Ultramarinblå	 ~ S5540-R70B
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 1540-R80B

1A-663
Järnoxidbrun	 ~ S8010-Y70R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 7010-Y70R

1A-711
Bränd Umbra	 ~ 9005-Y80R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 5010-Y60R

1A-786
Ital. Grön Umbra	 ~ 9005-Y20R
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 4005-Y20R

1A-4D
Järnoxidsvart
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 7005-R90B

1A-98
Bensvart
+ 50%Vit Titan-Zink	 ~ 5502-B Järnmönja	 ~ 5040-Y75RGrafit	 ~ 8000-NGenarpsröd	 ~ S5030-Y80RVitriolgrå	 ~S4002-Y

Den ljusa delen av respektive färgprov
visar en blandning av lika delar
Standardkulör och Vit Titan-Zink.
Dessa kulörer blandar Du själv så här:

Standard

Rostskyddsfärg 
för metall  (Standard)

Denna färg kan målas över
med annan kulör.

Grafitfärg
för metall  (Standard)

Metallen grundas först
med järnmönja.

2 standardkulörer som strykes en
gång på obehandlat trä utomhus

Färgerna ger en tunn matt yta (innehåller 10% terpentin).

Specialkulörer
BESTÄLLNINGSVARA

Vi bryter kulörer efter:

•	 Färgprovsförlaga

•	 Riksantikvarieämbetets
provsamling

•	 Provsamlingen ”Linoljefärg
2003” Teknisk Målerikonsult

•	 NCS

kulörer 
Ta 1 DEL(ex.1 liter) standardkulör och 1 DEL Vit Titan-Zink.
	 Slå ihop färgerna i en burk och blanda väl så att en ny
kulör bildas. Använd gärna en elektrisk omrörare till större
mängd. Under blandningen kan det se ut som ljusa strimmor
i färgen, och man har svårt att avgöra om det är tillräckligt
omrört. Kontrollera färgen genom att stryka den på en yta.
Ser färgen jämn ut är den tillräckligt blandad.
	 Anteckna hur mycket färg det går åt vid grundstrykningen

Färgåtgång
1 liter färg räcker per strykning till:

•	 8-14 kvm. på grova underlag

•	 12-20 kvm. på släta underlag

Färgen strycks alltid i tunna lager.

Tillverkning
Färgerna är tillverkade av svensk
kallpressad kokt linolja, färgpigment
och torkmedel. Färgens torrhalt är
100% (om inte terpentin ingår).

Färgbeteckningar
De namn och sifferbeteckningar
vi anger på våra standardkulörer
är tagna från Riksantikvarieäm-
betets provsamling. Provsamli-
ngen Linoljefärg 2003 (Teknisk
Målerikonsult) samt egenkom-
ponerade namn och recept.Vid
respektive färgprov anger vi även
NCS koder. Koden ska fungera som
hjälp vid jämförelse med andra
färgtyper och gör inte anspråk på
att vara exakt.

för att beräkna färgmängd till nästa strykning. Det går att
tilläggsblanda färg till både första och andra strykningen utan
att dessa måste vara exakt lika.
	 Linoljefärgens goda täckförmåga ger stor frihet att söka
sig fram till ”rätt nyans”, då man har möjlighet att justera
kulören efter varje strykning.
Viktigt! Blanda slutstrykningsfärgen så att den räcker till
hela ytan.

Ottossons

Färgerna kan användas
både inom- och utomhus

om inget annat anges.
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Målning med Standardkulör 
med terpentin/oljespädning
Underlag råa/släta träytor samt 
puts. Halvblank. 
1. Blanda grundfärg enligt föl-
jande: 35% färg/50% rå linolja/ 
15% terpentin Stryk denna 
grundfärg väl. Torktiden varierar 
beroende på väderlek. Beräkna 3–4 
dygn vid torr och varm väderlek. 
Ytan skall kännas torr och lite 
sträv när man drar med handen 
över den. Anm. På kådrikt trä kan 
man minska andelen rå linolja och 
öka andelen terpentin. 
2. Mellanstryk med outspädd färg 
på släta ytor. Späd färgen 10–20% 
med terpentin på grov yta. Låt 
torka 1–2 dygn.
3. Slutmåla med outspädd färg. 
För något jämnare utflytning späd 
med c:a 5% kokt linolja.
Ommålning av tidigare linoljefärgsmålad yta 
eller yta målad med annan färgtyp. 

Skrapa bort löst sittande färg 
och tvätta ytan. Grundmåla först 
trärena partier enligt 1. Måla 
sedan enligt 2 och 3.

Målning med Standardkulör 
utan terpentin
Underlag hyvlade träytor ex. 
fönster och dörrar. Halvblank. 
1. Olja ytan med Rå linolja. Låt 
torka 1 vecka. Lätt avslipning.
2. Måla med outspädd färg. 
Låt torka 2 dygn.
3. Slutmåla med outspädd färg. 
För något jämnare utflytning 
späd med c:a 5% kokt linolja. 
Ommålning av tidigare linoljefärgsmålad yta 
eller yta målad med annan färgtyp. 

Skrapa bort löst sittande färg 
och tvätta ytan. Grundolja först 
trärena partier enl. 1. Måla sedan 
med outspädd färg 1–2 gånger.

Generellt sett är det en fördel att vän-
ta länge mellan strykningarna. (tex. 
tre strykningar fördelat på 1–3år)

Målning med Standardkulör 
EN STRYKNING
Underlag sågat trä. Matt glans. 
Välj en standardkulör och blanda 
enligt följande: 50% färg/40% rå 
linolja/10% terpentin. Stryk färgen 
i ett jämnt lager. Färgen har så god 
täckförmåga att ytan får kulör på 
denna enda strykning. Underlaget 
suger in överskottet av linoljan och 
ytan får matt glans efter ett dygn. 
Denna enkla behandling är lämplig 
på plank, staket, fasader där man 
önskar en slamfärgsliknade effekt. 
Jämför med våra standardkulörer 
Genarpsröd och Vitriolgrå. 

Målning med Standardkulör 
på Metall 
Halvblank. Rostskyddsmåla bart 
järn med järnmönja. Stryk 2 
gånger. Späd första strykningen 
med 10% terpentin. Järnmönjan 
behöver inte målas över om man 
önskar den kulören. Vill man ha 
annan slutkulör, välj en av våra 
standardkulörer och stryk med 
färgen outspädd 2 gånger. Vänta 
c:a 2 dygn mellan strykningarna.

Målning med Vit Puts. 
Färdigspädd högvit putsfärg. 
Matt-halvmatt. Underlag PH 
neutrala puts ytor eller tidigare 
målade putsytor. Innehåller terpen-
tin. Appliceras 2 gånger tunt och 
jämnt med pensel eller roller.

Utomhus

TIPS
• Vill man ha en blank yta med 
lackutseende kan ytan fernissas 
med produkt Le Tonkinois 
Bioimpression.

Åldrande underhåll
Beroende på exponering av solljus 
mattas linoljefärgen efterhand, och 
man ser det först i söderlägen. Det 
är linoljan i färgen som bryts ner. 
Att färgen blir matt är naturligt och 
kräver inga direkta åtgärder. När 
färgen är helt matt börjar den att 
”krita av sig” dvs. färgar av sig vid 
beröring. Linoljefärg flagnar inte 
från underlaget.
Kritningen kan vara positiv i den 
meningen att ”färgen tvättar sig 
själv” då smuts och eventuella 
mögel/alg angrepp eroderar från 
ytan. Det kan dock innebära 
vissa praktiska problem t.ex. 
trädgårdsmöbler som färgar av sig. 
Vi vill påpeka att nedbrytningsproc-
essen endast sker utvändigt och att 
linoljefärg invändigt närmast har 
oändlig livslängd.

Underhåll med bara linolja på slät hyvlad yta.

Gör rent ytan som ska behandlas, och 
pensla på rå eller kokt linolja tunt. 
Torka bort överskottet av oljan efter 
en halvtimme och färgen har återfått 
sin ursprungliga kulör och lyster.

Underhåll med linolja/terpentin 
på grov sågad yta.

Rengör ytan vid behov. Blanda lika 
delar rå linolja och terpentin och 
stryk tunt en gång.
Kontrollera att linoljan går in i un-
derlaget och ta bort överskott med 
en torr pensel.

Ommålnig?

När den linoljefärgsmålade ytan 
är matt så tror man att det måste 
målas om. Det behöver man inte 
för hållbarhetens skull. Linoljefärg 
utvändigt håller länge med ett matt 
utseende. Tidpunkten för ommålning 
kan ligga mellan 8-15 år. Det är en 
estetisk/praktisk bedömning snarare 
än en hållbarhetsfråga.

1. Swedenborgs Lusthus på 
Skansen i Stockholm.
1750-tal. Framtagning av original 
kulörer i gult och grått med brun-
röda fönsterbågar 2003.
Beställare Stiftelsen Skansen
Foto: Björn Andersson

2. Ribbersborgs kallbadhus i 
Malmö restaurering 1999.
1904 års utformning återställdes 
och allting målades i original-
kulörer med linoljefärg.
Restaureringen belönad med 
diplom från “Föreningen til 
Hovedstadens förskönnelse” i 
Köpenhamn.
Beställare: Fritid Malmö
Arkitekt Bengt Jacobson / Bygg-A 
Ernfors&Jacobson, Arkitekter: 
Antikvarie Anders Reisnert 
Malmö Museer.
Foto: Ulf Ernfors

3. Fastighet från 1895 på Bredga-
tan i Lund. Fasadrenovering 2003 
med linoljefärg på alla putsytor 
samt fönster och dörrar.
Beställare: Skånegårdar AB
Foto: Gunnar Ottosson

4. Privathem Bellefors skola.
Färgsättning i grått, jordrött och 
vitt.
Linoljefärg inomhus får en be-
haglig glans och förstärker intry-
cket av tyngd och materialitet.
Foto: Ann-Sofie Gyllenhak

5. NSR nya huvudkontor i 
Helsingborg. 
Vit linoljefärg i modern miljö.
Byggnad belönad med Region 
Skånes arkitekturpris 2003.
Beställare: NSR AB
Arkitektkontor FFNS
Foto: Gunnar Ottosson
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Tre underlag, en färg
Trä, metall och puts.Tre till synes helt olika underlag som torde kräva tre
olika sorters färg. Linoljefärg har under flera hundra år ändvänts till alla
sorters underlag och gör så än idag.

	 Vår linoljefärg består av en kallpressad kokt linolja och äkta färgpigment.
Den har en högtäckande förmåga vilket gör att den räcker till större ytor än
andra färgtyper.

för målning inomhus

Vita standard färger

för målning både ute- & inomhus

Kittvit, varmvit ~ S0502-Y

Vit Puts, högvit, halvmatt, (innehåller terpentin)

Vit Titan-Zink, högvit

Vit Gräddton, gråtonad vit ~ S0700-N

Matt Vit, högvit matt på ej sugande underlag (innehåller terpentin)

Vit Lasyr, transparent vit, en strykning (innehåller terpentin)

Vit grund, grundfärg för snickerier (innehåller terpentin)

Antikvit, varmvit blank, glans 70 ~ S0502-Y

Metall

Puts

Målning med Standardkulör 
med erpentinspädning 
Underlag råa/släta träytor och
puts. Halvblank. Schellackering
(kvistlack) av kvistar före målning.
1. Späd färgen med c:a 10–20%
balsamterpentin. Låt torka 1–2
dygn. Lätt avslipning. Ev. spack-
ling av ojämnheter görs med ett
oljespackel.
2. Måla med outspädd färg. Låt
torka 2 dygn.
3. Slutmåla med outspädd färg.
För något jämnare utflytning späd
med c:a 5% kokt linolja.
Ommålning av tidigare målade ytor.

Tvätta och gör en lätt avslipning.
Måla med outspädd färg 1–2 gånger.

Målning med Standardkulör 
utan terpentinspädning
Underlag hyvlade/släta trä-
ytor. Halvblank. Schellackering
(kvistlack) av kvistar före målning.
1. Olja ytan med kokt linolja. Låt
torka minst tre dygn. Lätt avslipning.
2. Måla med outspädd färg. Låt
torka 2 dygn.
3. Slutmåla med outspädd färg.
För något jämnare utflytning späd
med c:a 5% kokt linolja.
Ommålning av tidigare målade ytor.

Tvätta och gör en lätt avslipning.
Måla med outspädd färg 1–2 gånger.

Målning med Antikvit
NCS 0502-Y glans 70.
Underlag släta snickerier där hög
glans och jämn utflytning önskas.
Schellackering (kvistlack) av kvis-
tar före målning.
1. Grunda med Vit Grund. Låt tor-
ka minst 24 timmar. Lätt avslipn-
ing. Ev. spackling med oljespackel.
2. Blanda 50% Vit Grund/50%
Antikvit.Måla tunt.Låt torka 2 dygn.
3. Slutstryk med Antikvit. Måla
tunt med bra verktyg (Anstrykare
och Moddlare). Fördriv färgen väl.

Ommålning av tidigare målade ytor.

Tvätta och gör en lätt avslipning.
Måla med Antikvit 1–2 gånger.

Målning med Standardkulör 
EN STRYKNING.
Underlag rå tak/väggpanel. Matt
glans. Späd valfri standardfärg
med 10–20% kokt linolja. Stryk
färgen i ett jämnt lager. Färgen
har så god täckförmåga att ytan
får kulör på denna enda strykning.
Underlaget suger in överskottet
av linoljan och ytan får matt glans
efter ett dygn. Denna enkla behand-
ling lämpar sig bäst på råspont.

Målning med Matt Vit.
Färdigspädd högvit.
Underlag icke sugande, grundade
eller tidigare målade ytor där hel-
matt glans önskas. Färgen sätter
sig snabbt och rollas med fördel.
Innehåller terpentin. Appliceras
snabbt och jämnt med pensel eller
roller 1–2 gånger.		Torktid 12–24 tim.

Målning med Vit Puts. Färdigspädd 
högvit putsfärg. Matt-halvmatt.
Underlag PH neutrala puts ytor
eller tidigare målade putsytor.
Innehåller terpentin. Appliceras 2
gånger tunt och jämnt med pensel
eller roller.

Målning med Standardkulör 
på Metall
Appliceras tunt 1–2 gånger med
pensel eller lackroller. För jämnare
utflytning späd 10% med terpentin.					

Målning med Standardkulör 
på annan färgtyp 
(ex.alkyd, akrylat).Tvätta till matt
yta. Skrapa bort löst sittande färg
och grundmåla trärena ytor med
färg utspädd 10–20% terpentin

eller olja med kokt linolja. Spackla
ojämnheter med oljespackel. Måla
med outspädd färg 1–2 gånger.

Lasyrmålning med Standardkulör.
Underlag obehandlade snickerier.
Matt/halvmatt glans. Avreagera
hyvlade snickerier med vatten
genom att pensla på vatten och
låt det torka. Slipa av fiberres-
ningen på träytan. Blanda en enkel
lasyrolja bestående lika delar kokt
linolja och terpentin. Använd denna
”halvolja” fritt vid spädning av
standardkulören. Gör provstryk-
ningar. Stryk med lasyren en gång.
Låt torka.Ytor som utsätts för
slitage bör efterbehandlas med
fernissa/lack.

Målning med Vit lasyr.
Färdigspädd.
Underlag obehandlade snickerier.
Matt glans. Avreagera hyvlade
snickerier med vatten genom att
pensla på vatten och låt det torka.
Slipa av fiberresningen på träytan.
Stryk lasyren tunt en gång.

Dessa arbetsbeskrivningar ska fungera som vägledning. Fler varianter
förekommer. Observera att nedanstående beskrivningar utgår från rått,
icke oljat underlag. Målning med linoljefärg kräver viss kunskap och
erfarenhet, och slutresultatet beror till stor del på målarens handlag.
Färgen kräver svinborstpenslar av god kvalitet.

Inomhus
Arbetsbeskrivningar
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2
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4

ÖPPNA EN BURK PÅ BÄSTA SÄTT 
1 Sätt en fot på burken
2	 Använd en styv spackel
3	 Slå med klubba snett underifrån
4	 När glipa uppstår, sluta slå

TIPS
• På sugande fläckar/spacklingar
kan man isolera med tunn schellack-
lösning för att slippa mattfläckar.

• För högre slutglans på snickerier
kan man tillsätta 5–10% av
Ottossons Linoljelack i slutstryknins-
färgen.

APPLICERING linoljefärg stryks alltid
tunt. Färgen flyter inte ut utan
måste fördrivas med pensel i
ett jämt lager. Färgen kan även
rollas tunt med en lackroller på
släta ytor (ex. skivmtrl., metall,
slät puts).

ARBETSTEMPERATUR färgen inne-
håller inget vatten och tål
frost. Grundstrykningar kan
t.o.m. utföras i minusgrader
men då måste underlaget vara
torrt och färgen måste hållas
rumsvarm. Bästa temperatur
vid målning är 15-25 grader.
Undvik målning i direkt solljus
under varma sommardagar.

BRANDRISK Trasor indränkta med
linolja kan självantända. Dränk
trasan i vatten efter använd-
ning och släng den i en behåll-
are med lock.

EKONOMI Jämför kvadratmeterpris
med andra färgtyper, istället
för literpris, och Du finner att
linoljefärg är en billig färg.

GLANS Färgen har en hög glans
efter tre strykningar, men
mattas efter hand och får efter
c:a 3–4 månader tslutglans
halvblank (glanstal 30–40).
Ofta reagerar man vid målning
inomhus på det höga glanstalet
direkt efter slutstrykningen,
men redan efter en vecka ser
man att färgen börjar mattas.

GULNING linolja gulnar i mörker
och bleks av ljus. Det betyder
att ingen gulning sker utomhus,
obetydlig gulning inomhus i rum
med dagsljus, stark gulning i
rum utan dagsljus. Denna guln-
ing är reversibel dvs. en yta som
har gulnat i mörker och som
sedan utsätts för ljus bleks till-
baka, och gulningen försvinner.

INSLAG blir det då linoljan sugs in
i underlaget och färgkulören
ser då mörkare ut.Vid ojämn
insugning visar det sig som en
flammighet matt/blankt, ljus/
mörkt på ytan. För att ytan ska
få ett jämt utseende krävs ett
jämt sugande underlag. Ojämnt
sugande underlag måste först
göras till jämnt sugande före
slutstrykning kan ske. Inslag
kan också uppkomma vid
kraftig daggbildning. Undvik
målning fuktiga höstkvällar.

LAGRING av linoljefärg kan ske hur
länge som helst förutsatt att
inget syre kommer i kontakt
med färgen.Vill man lagra
en bruten förpackning, täck
färgytan med en plastpåse och
slå på locket ordentligt så att
ingen luft kommer in. Färgen
lagras bäst svalt och tål frost.
Under en längre lagringsperiod
kan färgpigment sjunka mot
botten. Rör därför upp färgen
länge och väl vid ny användning.

LÖSNINGSMEDEL/SPÄDNING färgen
innehåller inget lösningsmedel
förutom några undantag
(se kulörproverna). I de fall
spädning med lösningsmedel
anges avser vi Balsamter-
pentin som består av 100%
vegetabiliska terpener och är
en destillerad barrträdskåda.
Terpentin har en förmåga att
transportera syre som förbät-
trar torkningen. Användare
som har spätt färgen med
mineraliska lösningsmedel som
lacknafta och alifatnafta har
också fått bra resultat.Vid
målning inomhus är det viktigt
att följa skyddsanvisningar för
respektive lösningsmedel. I
vissa fall kan man helt utesluta
lösningsmedel (se tekniska
anvisningar).

MÖGEL/ALG ANGREPP på färgytan är
ovanligt men kan förekomma
utomhus. Ofta ser det ut som
små svarta prickar (jord-
slag). Dessa sitter ytligt, och
påverkar inte färgens funktion,
utan är av estetisk karaktär.
Om angreppet är kraftigt och
besvärande tvättas det bort
och en ny färgstrykning utförs.
Orsakerna till angreppen kan
exempelvis vara fukt, värme,
redan angripet underlag eller
överskott av linolja på ytan.Vi
använder zinkoxid i alla våra
linoljefärger.

OXIDATION/TORKNING sker när linolja
kommer i kontakt med luftens
syre. Ljus och värme påskyn-
dar processen. Snabbast torkn-
ing sker utomhus under som-
marhalvåret. Generellt torkar
linoljefärg på 1–3 dygn. Sörj
för god luftväxling=syreväxling
vid målning inomhus. I en oupp-
värmd mörk källare torkar

färgen mycket långsamt. Kyla
fördröjer oxidationen men finns
det gott om syre och ljus så
torkar färgen bra. Underlaget
måste vara torrt med en fukt-
halt under 15%.

PIGMENT som används består både
av naturligt bildade s.k. jord-
pigment, och de av människan
tillverkade s.k. syntetiska pig-
ment. Kravet är att de ska vara
ljus och luftäkta. Alla jordpig-
ment uppfyller det kravet, men
t.ex. ultramarinblått, som är
ett syntetiskt pigment, är käns-
ligt för syror i luften och kan
vitna något utomhus.

RENGÖRING av händer och penslar
sker skonsammast med såpa.
Lösningsmedel kan också
användas.

RYNKBILDNING på färgytan efter
målning tyder på att färgen är
för tjockt pålagd. Rynkbildning
uppkommer ofta i profiler där för
stora färgmängder lätt samlas.

SCHELLACK är ett spritlösligt
sekret från en asiatisk sköld-
lus. I målerisammanhang, (ofta
kallad kvistlack), används
den som isolering av kvistar
och kådrika fläckar på trä
inomhus före målning. Utförs
inte schellackering kan kådan
tränga igenom färgytan och
ge missfärgningar i form
av bruna fläckar. Schellack
penslas relativt flödigt 1–2 ggr.
och är övermålningsbar efter
en halvtimme. Uppstår ändå
kådgenomslag efter målning så
går det att schellackera i efter-
hand på den målade ytan.

UNDERLAGET som kan vara olika
trämaterial, puts, gips eller
metaller måste vara torra med
en fukthalt under 15% och ha
ett neutralt PH värde. Målning
direkt på papper och textil är
olämpligt då linoljans oxidation
kan göra materialet skört. Iso-
lera underlaget först med lim
eller emulsionsfärg. Silikon-
baserade och vaxade ytor kan
inte målas.

VIDHÄFTNING linolja har en fantas-
tisk vidhäftning och fäster på
i stort sett alla underlag.Vår
erfarenhet är att färgen har god
vidhäftning på andra färgtyper.
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Ordlista
Ottossons

Tre underlag, en färg
Trä, metall och puts.Tre till synes helt olika underlag som torde kräva tre
olika sorters färg. Linoljefärg har under flera hundra år ändvänts till alla
sorters underlag och gör så än idag.

	 Vår linoljefärg består av en kallpressad kokt linolja och äkta färgpigment.
Den har en högtäckande förmåga vilket gör att den räcker till större ytor än
andra färgtyper.

för målning inomhus

Vita standard färger

för målning både ute- & inomhus

Kittvit, varmvit ~ S0502-Y

Vit Puts, högvit, halvmatt, (innehåller terpentin)

Vit Titan-Zink, högvit

Vit Gräddton, gråtonad vit ~ S0700-N

Matt Vit, högvit matt på ej sugande underlag (innehåller terpentin)

Vit Lasyr, transparent vit, en strykning (innehåller terpentin)

Vit grund, grundfärg för snickerier (innehåller terpentin)

Antikvit, varmvit blank, glans 70 ~ S0502-Y

Metall

Puts

Målning med Standardkulör 
med erpentinspädning 
Underlag råa/släta träytor och
puts. Halvblank. Schellackering
(kvistlack) av kvistar före målning.
1. Späd färgen med c:a 10–20%
balsamterpentin. Låt torka 1–2
dygn. Lätt avslipning. Ev. spack-
ling av ojämnheter görs med ett
oljespackel.
2. Måla med outspädd färg. Låt
torka 2 dygn.
3. Slutmåla med outspädd färg.
För något jämnare utflytning späd
med c:a 5% kokt linolja.
Ommålning av tidigare målade ytor.

Tvätta och gör en lätt avslipning.
Måla med outspädd färg 1–2 gånger.

Målning med Standardkulör 
utan terpentinspädning
Underlag hyvlade/släta trä-
ytor. Halvblank. Schellackering
(kvistlack) av kvistar före målning.
1. Olja ytan med kokt linolja. Låt
torka minst tre dygn. Lätt avslipning.
2. Måla med outspädd färg. Låt
torka 2 dygn.
3. Slutmåla med outspädd färg.
För något jämnare utflytning späd
med c:a 5% kokt linolja.
Ommålning av tidigare målade ytor.

Tvätta och gör en lätt avslipning.
Måla med outspädd färg 1–2 gånger.

Målning med Antikvit
NCS 0502-Y glans 70.
Underlag släta snickerier där hög
glans och jämn utflytning önskas.
Schellackering (kvistlack) av kvis-
tar före målning.
1. Grunda med Vit Grund. Låt tor-
ka minst 24 timmar. Lätt avslipn-
ing. Ev. spackling med oljespackel.
2. Blanda 50% Vit Grund/50%
Antikvit.Måla tunt.Låt torka 2 dygn.
3. Slutstryk med Antikvit. Måla
tunt med bra verktyg (Anstrykare
och Moddlare). Fördriv färgen väl.

Ommålning av tidigare målade ytor.

Tvätta och gör en lätt avslipning.
Måla med Antikvit 1–2 gånger.

Målning med Standardkulör 
EN STRYKNING.
Underlag rå tak/väggpanel. Matt
glans. Späd valfri standardfärg
med 10–20% kokt linolja. Stryk
färgen i ett jämnt lager. Färgen
har så god täckförmåga att ytan
får kulör på denna enda strykning.
Underlaget suger in överskottet
av linoljan och ytan får matt glans
efter ett dygn. Denna enkla behand-
ling lämpar sig bäst på råspont.

Målning med Matt Vit.
Färdigspädd högvit.
Underlag icke sugande, grundade
eller tidigare målade ytor där hel-
matt glans önskas. Färgen sätter
sig snabbt och rollas med fördel.
Innehåller terpentin. Appliceras
snabbt och jämnt med pensel eller
roller 1–2 gånger.		Torktid 12–24 tim.

Målning med Vit Puts. Färdigspädd 
högvit putsfärg. Matt-halvmatt.
Underlag PH neutrala puts ytor
eller tidigare målade putsytor.
Innehåller terpentin. Appliceras 2
gånger tunt och jämnt med pensel
eller roller.

Målning med Standardkulör 
på Metall
Appliceras tunt 1–2 gånger med
pensel eller lackroller. För jämnare
utflytning späd 10% med terpentin.					

Målning med Standardkulör 
på annan färgtyp 
(ex.alkyd, akrylat).Tvätta till matt
yta. Skrapa bort löst sittande färg
och grundmåla trärena ytor med
färg utspädd 10–20% terpentin

eller olja med kokt linolja. Spackla
ojämnheter med oljespackel. Måla
med outspädd färg 1–2 gånger.

Lasyrmålning med Standardkulör.
Underlag obehandlade snickerier.
Matt/halvmatt glans. Avreagera
hyvlade snickerier med vatten
genom att pensla på vatten och
låt det torka. Slipa av fiberres-
ningen på träytan. Blanda en enkel
lasyrolja bestående lika delar kokt
linolja och terpentin. Använd denna
”halvolja” fritt vid spädning av
standardkulören. Gör provstryk-
ningar. Stryk med lasyren en gång.
Låt torka.Ytor som utsätts för
slitage bör efterbehandlas med
fernissa/lack.

Målning med Vit lasyr.
Färdigspädd.
Underlag obehandlade snickerier.
Matt glans. Avreagera hyvlade
snickerier med vatten genom att
pensla på vatten och låt det torka.
Slipa av fiberresningen på träytan.
Stryk lasyren tunt en gång.

Dessa arbetsbeskrivningar ska fungera som vägledning. Fler varianter
förekommer. Observera att nedanstående beskrivningar utgår från rått,
icke oljat underlag. Målning med linoljefärg kräver viss kunskap och
erfarenhet, och slutresultatet beror till stor del på målarens handlag.
Färgen kräver svinborstpenslar av god kvalitet.

Inomhus
Arbetsbeskrivningar

1

2
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4

ÖPPNA EN BURK PÅ BÄSTA SÄTT 
1 Sätt en fot på burken
2	 Använd en styv spackel
3	 Slå med klubba snett underifrån
4	 När glipa uppstår, sluta slå

TIPS
• På sugande fläckar/spacklingar
kan man isolera med tunn schellack-
lösning för att slippa mattfläckar.

• För högre slutglans på snickerier
kan man tillsätta 5–10% av
Ottossons Linoljelack i slutstryknins-
färgen.

APPLICERING linoljefärg stryks alltid
tunt. Färgen flyter inte ut utan
måste fördrivas med pensel i
ett jämt lager. Färgen kan även
rollas tunt med en lackroller på
släta ytor (ex. skivmtrl., metall,
slät puts).

ARBETSTEMPERATUR färgen inne-
håller inget vatten och tål
frost. Grundstrykningar kan
t.o.m. utföras i minusgrader
men då måste underlaget vara
torrt och färgen måste hållas
rumsvarm. Bästa temperatur
vid målning är 15-25 grader.
Undvik målning i direkt solljus
under varma sommardagar.

BRANDRISK Trasor indränkta med
linolja kan självantända. Dränk
trasan i vatten efter använd-
ning och släng den i en behåll-
are med lock.

EKONOMI Jämför kvadratmeterpris
med andra färgtyper, istället
för literpris, och Du finner att
linoljefärg är en billig färg.

GLANS Färgen har en hög glans
efter tre strykningar, men
mattas efter hand och får efter
c:a 3–4 månader tslutglans
halvblank (glanstal 30–40).
Ofta reagerar man vid målning
inomhus på det höga glanstalet
direkt efter slutstrykningen,
men redan efter en vecka ser
man att färgen börjar mattas.

GULNING linolja gulnar i mörker
och bleks av ljus. Det betyder
att ingen gulning sker utomhus,
obetydlig gulning inomhus i rum
med dagsljus, stark gulning i
rum utan dagsljus. Denna guln-
ing är reversibel dvs. en yta som
har gulnat i mörker och som
sedan utsätts för ljus bleks till-
baka, och gulningen försvinner.

INSLAG blir det då linoljan sugs in
i underlaget och färgkulören
ser då mörkare ut.Vid ojämn
insugning visar det sig som en
flammighet matt/blankt, ljus/
mörkt på ytan. För att ytan ska
få ett jämt utseende krävs ett
jämt sugande underlag. Ojämnt
sugande underlag måste först
göras till jämnt sugande före
slutstrykning kan ske. Inslag
kan också uppkomma vid
kraftig daggbildning. Undvik
målning fuktiga höstkvällar.

LAGRING av linoljefärg kan ske hur
länge som helst förutsatt att
inget syre kommer i kontakt
med färgen.Vill man lagra
en bruten förpackning, täck
färgytan med en plastpåse och
slå på locket ordentligt så att
ingen luft kommer in. Färgen
lagras bäst svalt och tål frost.
Under en längre lagringsperiod
kan färgpigment sjunka mot
botten. Rör därför upp färgen
länge och väl vid ny användning.

LÖSNINGSMEDEL/SPÄDNING färgen
innehåller inget lösningsmedel
förutom några undantag
(se kulörproverna). I de fall
spädning med lösningsmedel
anges avser vi Balsamter-
pentin som består av 100%
vegetabiliska terpener och är
en destillerad barrträdskåda.
Terpentin har en förmåga att
transportera syre som förbät-
trar torkningen. Användare
som har spätt färgen med
mineraliska lösningsmedel som
lacknafta och alifatnafta har
också fått bra resultat.Vid
målning inomhus är det viktigt
att följa skyddsanvisningar för
respektive lösningsmedel. I
vissa fall kan man helt utesluta
lösningsmedel (se tekniska
anvisningar).

MÖGEL/ALG ANGREPP på färgytan är
ovanligt men kan förekomma
utomhus. Ofta ser det ut som
små svarta prickar (jord-
slag). Dessa sitter ytligt, och
påverkar inte färgens funktion,
utan är av estetisk karaktär.
Om angreppet är kraftigt och
besvärande tvättas det bort
och en ny färgstrykning utförs.
Orsakerna till angreppen kan
exempelvis vara fukt, värme,
redan angripet underlag eller
överskott av linolja på ytan.Vi
använder zinkoxid i alla våra
linoljefärger.

OXIDATION/TORKNING sker när linolja
kommer i kontakt med luftens
syre. Ljus och värme påskyn-
dar processen. Snabbast torkn-
ing sker utomhus under som-
marhalvåret. Generellt torkar
linoljefärg på 1–3 dygn. Sörj
för god luftväxling=syreväxling
vid målning inomhus. I en oupp-
värmd mörk källare torkar

färgen mycket långsamt. Kyla
fördröjer oxidationen men finns
det gott om syre och ljus så
torkar färgen bra. Underlaget
måste vara torrt med en fukt-
halt under 15%.

PIGMENT som används består både
av naturligt bildade s.k. jord-
pigment, och de av människan
tillverkade s.k. syntetiska pig-
ment. Kravet är att de ska vara
ljus och luftäkta. Alla jordpig-
ment uppfyller det kravet, men
t.ex. ultramarinblått, som är
ett syntetiskt pigment, är käns-
ligt för syror i luften och kan
vitna något utomhus.

RENGÖRING av händer och penslar
sker skonsammast med såpa.
Lösningsmedel kan också
användas.

RYNKBILDNING på färgytan efter
målning tyder på att färgen är
för tjockt pålagd. Rynkbildning
uppkommer ofta i profiler där för
stora färgmängder lätt samlas.

SCHELLACK är ett spritlösligt
sekret från en asiatisk sköld-
lus. I målerisammanhang, (ofta
kallad kvistlack), används
den som isolering av kvistar
och kådrika fläckar på trä
inomhus före målning. Utförs
inte schellackering kan kådan
tränga igenom färgytan och
ge missfärgningar i form
av bruna fläckar. Schellack
penslas relativt flödigt 1–2 ggr.
och är övermålningsbar efter
en halvtimme. Uppstår ändå
kådgenomslag efter målning så
går det att schellackera i efter-
hand på den målade ytan.

UNDERLAGET som kan vara olika
trämaterial, puts, gips eller
metaller måste vara torra med
en fukthalt under 15% och ha
ett neutralt PH värde. Målning
direkt på papper och textil är
olämpligt då linoljans oxidation
kan göra materialet skört. Iso-
lera underlaget först med lim
eller emulsionsfärg. Silikon-
baserade och vaxade ytor kan
inte målas.

VIDHÄFTNING linolja har en fantas-
tisk vidhäftning och fäster på
i stort sett alla underlag.Vår
erfarenhet är att färgen har god
vidhäftning på andra färgtyper.

!
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Tre underlag, en färg
Trä, metall och puts.Tre till synes helt olika underlag som torde kräva tre
olika sorters färg. Linoljefärg har under flera hundra år ändvänts till alla
sorters underlag och gör så än idag.

	 Vår linoljefärg består av en kallpressad kokt linolja och äkta färgpigment.
Den har en högtäckande förmåga vilket gör att den räcker till större ytor än
andra färgtyper.

för målning inomhus

Vita standard färger

för målning både ute- & inomhus

Kittvit, varmvit ~ S0502-Y

Vit Puts, högvit, halvmatt, (innehåller terpentin)

Vit Titan-Zink, högvit

Vit Gräddton, gråtonad vit ~ S0700-N

Matt Vit, högvit matt på ej sugande underlag (innehåller terpentin)

Vit Lasyr, transparent vit, en strykning (innehåller terpentin)

Vit grund, grundfärg för snickerier (innehåller terpentin)

Antikvit, varmvit blank, glans 70 ~ S0502-Y

Metall

Puts

Målning med Standardkulör 
med erpentinspädning 
Underlag råa/släta träytor och
puts. Halvblank. Schellackering
(kvistlack) av kvistar före målning.
1. Späd färgen med c:a 10–20%
balsamterpentin. Låt torka 1–2
dygn. Lätt avslipning. Ev. spack-
ling av ojämnheter görs med ett
oljespackel.
2. Måla med outspädd färg. Låt
torka 2 dygn.
3. Slutmåla med outspädd färg.
För något jämnare utflytning späd
med c:a 5% kokt linolja.
Ommålning av tidigare målade ytor.

Tvätta och gör en lätt avslipning.
Måla med outspädd färg 1–2 gånger.

Målning med Standardkulör 
utan terpentinspädning
Underlag hyvlade/släta trä-
ytor. Halvblank. Schellackering
(kvistlack) av kvistar före målning.
1. Olja ytan med kokt linolja. Låt
torka minst tre dygn. Lätt avslipning.
2. Måla med outspädd färg. Låt
torka 2 dygn.
3. Slutmåla med outspädd färg.
För något jämnare utflytning späd
med c:a 5% kokt linolja.
Ommålning av tidigare målade ytor.

Tvätta och gör en lätt avslipning.
Måla med outspädd färg 1–2 gånger.

Målning med Antikvit
NCS 0502-Y glans 70.
Underlag släta snickerier där hög
glans och jämn utflytning önskas.
Schellackering (kvistlack) av kvis-
tar före målning.
1. Grunda med Vit Grund. Låt tor-
ka minst 24 timmar. Lätt avslipn-
ing. Ev. spackling med oljespackel.
2. Blanda 50% Vit Grund/50%
Antikvit.Måla tunt.Låt torka 2 dygn.
3. Slutstryk med Antikvit. Måla
tunt med bra verktyg (Anstrykare
och Moddlare). Fördriv färgen väl.

Ommålning av tidigare målade ytor.

Tvätta och gör en lätt avslipning.
Måla med Antikvit 1–2 gånger.

Målning med Standardkulör 
EN STRYKNING.
Underlag rå tak/väggpanel. Matt
glans. Späd valfri standardfärg
med 10–20% kokt linolja. Stryk
färgen i ett jämnt lager. Färgen
har så god täckförmåga att ytan
får kulör på denna enda strykning.
Underlaget suger in överskottet
av linoljan och ytan får matt glans
efter ett dygn. Denna enkla behand-
ling lämpar sig bäst på råspont.

Målning med Matt Vit.
Färdigspädd högvit.
Underlag icke sugande, grundade
eller tidigare målade ytor där hel-
matt glans önskas. Färgen sätter
sig snabbt och rollas med fördel.
Innehåller terpentin. Appliceras
snabbt och jämnt med pensel eller
roller 1–2 gånger.		Torktid 12–24 tim.

Målning med Vit Puts. Färdigspädd 
högvit putsfärg. Matt-halvmatt.
Underlag PH neutrala puts ytor
eller tidigare målade putsytor.
Innehåller terpentin. Appliceras 2
gånger tunt och jämnt med pensel
eller roller.

Målning med Standardkulör 
på Metall
Appliceras tunt 1–2 gånger med
pensel eller lackroller. För jämnare
utflytning späd 10% med terpentin.					

Målning med Standardkulör 
på annan färgtyp 
(ex.alkyd, akrylat).Tvätta till matt
yta. Skrapa bort löst sittande färg
och grundmåla trärena ytor med
färg utspädd 10–20% terpentin

eller olja med kokt linolja. Spackla
ojämnheter med oljespackel. Måla
med outspädd färg 1–2 gånger.

Lasyrmålning med Standardkulör.
Underlag obehandlade snickerier.
Matt/halvmatt glans. Avreagera
hyvlade snickerier med vatten
genom att pensla på vatten och
låt det torka. Slipa av fiberres-
ningen på träytan. Blanda en enkel
lasyrolja bestående lika delar kokt
linolja och terpentin. Använd denna
”halvolja” fritt vid spädning av
standardkulören. Gör provstryk-
ningar. Stryk med lasyren en gång.
Låt torka.Ytor som utsätts för
slitage bör efterbehandlas med
fernissa/lack.

Målning med Vit lasyr.
Färdigspädd.
Underlag obehandlade snickerier.
Matt glans. Avreagera hyvlade
snickerier med vatten genom att
pensla på vatten och låt det torka.
Slipa av fiberresningen på träytan.
Stryk lasyren tunt en gång.

Dessa arbetsbeskrivningar ska fungera som vägledning. Fler varianter
förekommer. Observera att nedanstående beskrivningar utgår från rått,
icke oljat underlag. Målning med linoljefärg kräver viss kunskap och
erfarenhet, och slutresultatet beror till stor del på målarens handlag.
Färgen kräver svinborstpenslar av god kvalitet.

Inomhus
Arbetsbeskrivningar

1

2
3

4

ÖPPNA EN BURK PÅ BÄSTA SÄTT 
1 Sätt en fot på burken
2	 Använd en styv spackel
3	 Slå med klubba snett underifrån
4	 När glipa uppstår, sluta slå

TIPS
• På sugande fläckar/spacklingar
kan man isolera med tunn schellack-
lösning för att slippa mattfläckar.

• För högre slutglans på snickerier
kan man tillsätta 5–10% av
Ottossons Linoljelack i slutstryknins-
färgen.

APPLICERING linoljefärg stryks alltid
tunt. Färgen flyter inte ut utan
måste fördrivas med pensel i
ett jämt lager. Färgen kan även
rollas tunt med en lackroller på
släta ytor (ex. skivmtrl., metall,
slät puts).

ARBETSTEMPERATUR färgen inne-
håller inget vatten och tål
frost. Grundstrykningar kan
t.o.m. utföras i minusgrader
men då måste underlaget vara
torrt och färgen måste hållas
rumsvarm. Bästa temperatur
vid målning är 15-25 grader.
Undvik målning i direkt solljus
under varma sommardagar.

BRANDRISK Trasor indränkta med
linolja kan självantända. Dränk
trasan i vatten efter använd-
ning och släng den i en behåll-
are med lock.

EKONOMI Jämför kvadratmeterpris
med andra färgtyper, istället
för literpris, och Du finner att
linoljefärg är en billig färg.

GLANS Färgen har en hög glans
efter tre strykningar, men
mattas efter hand och får efter
c:a 3–4 månader tslutglans
halvblank (glanstal 30–40).
Ofta reagerar man vid målning
inomhus på det höga glanstalet
direkt efter slutstrykningen,
men redan efter en vecka ser
man att färgen börjar mattas.

GULNING linolja gulnar i mörker
och bleks av ljus. Det betyder
att ingen gulning sker utomhus,
obetydlig gulning inomhus i rum
med dagsljus, stark gulning i
rum utan dagsljus. Denna guln-
ing är reversibel dvs. en yta som
har gulnat i mörker och som
sedan utsätts för ljus bleks till-
baka, och gulningen försvinner.

INSLAG blir det då linoljan sugs in
i underlaget och färgkulören
ser då mörkare ut.Vid ojämn
insugning visar det sig som en
flammighet matt/blankt, ljus/
mörkt på ytan. För att ytan ska
få ett jämt utseende krävs ett
jämt sugande underlag. Ojämnt
sugande underlag måste först
göras till jämnt sugande före
slutstrykning kan ske. Inslag
kan också uppkomma vid
kraftig daggbildning. Undvik
målning fuktiga höstkvällar.

LAGRING av linoljefärg kan ske hur
länge som helst förutsatt att
inget syre kommer i kontakt
med färgen.Vill man lagra
en bruten förpackning, täck
färgytan med en plastpåse och
slå på locket ordentligt så att
ingen luft kommer in. Färgen
lagras bäst svalt och tål frost.
Under en längre lagringsperiod
kan färgpigment sjunka mot
botten. Rör därför upp färgen
länge och väl vid ny användning.

LÖSNINGSMEDEL/SPÄDNING färgen
innehåller inget lösningsmedel
förutom några undantag
(se kulörproverna). I de fall
spädning med lösningsmedel
anges avser vi Balsamter-
pentin som består av 100%
vegetabiliska terpener och är
en destillerad barrträdskåda.
Terpentin har en förmåga att
transportera syre som förbät-
trar torkningen. Användare
som har spätt färgen med
mineraliska lösningsmedel som
lacknafta och alifatnafta har
också fått bra resultat.Vid
målning inomhus är det viktigt
att följa skyddsanvisningar för
respektive lösningsmedel. I
vissa fall kan man helt utesluta
lösningsmedel (se tekniska
anvisningar).

MÖGEL/ALG ANGREPP på färgytan är
ovanligt men kan förekomma
utomhus. Ofta ser det ut som
små svarta prickar (jord-
slag). Dessa sitter ytligt, och
påverkar inte färgens funktion,
utan är av estetisk karaktär.
Om angreppet är kraftigt och
besvärande tvättas det bort
och en ny färgstrykning utförs.
Orsakerna till angreppen kan
exempelvis vara fukt, värme,
redan angripet underlag eller
överskott av linolja på ytan.Vi
använder zinkoxid i alla våra
linoljefärger.

OXIDATION/TORKNING sker när linolja
kommer i kontakt med luftens
syre. Ljus och värme påskyn-
dar processen. Snabbast torkn-
ing sker utomhus under som-
marhalvåret. Generellt torkar
linoljefärg på 1–3 dygn. Sörj
för god luftväxling=syreväxling
vid målning inomhus. I en oupp-
värmd mörk källare torkar

färgen mycket långsamt. Kyla
fördröjer oxidationen men finns
det gott om syre och ljus så
torkar färgen bra. Underlaget
måste vara torrt med en fukt-
halt under 15%.

PIGMENT som används består både
av naturligt bildade s.k. jord-
pigment, och de av människan
tillverkade s.k. syntetiska pig-
ment. Kravet är att de ska vara
ljus och luftäkta. Alla jordpig-
ment uppfyller det kravet, men
t.ex. ultramarinblått, som är
ett syntetiskt pigment, är käns-
ligt för syror i luften och kan
vitna något utomhus.

RENGÖRING av händer och penslar
sker skonsammast med såpa.
Lösningsmedel kan också
användas.

RYNKBILDNING på färgytan efter
målning tyder på att färgen är
för tjockt pålagd. Rynkbildning
uppkommer ofta i profiler där för
stora färgmängder lätt samlas.

SCHELLACK är ett spritlösligt
sekret från en asiatisk sköld-
lus. I målerisammanhang, (ofta
kallad kvistlack), används
den som isolering av kvistar
och kådrika fläckar på trä
inomhus före målning. Utförs
inte schellackering kan kådan
tränga igenom färgytan och
ge missfärgningar i form
av bruna fläckar. Schellack
penslas relativt flödigt 1–2 ggr.
och är övermålningsbar efter
en halvtimme. Uppstår ändå
kådgenomslag efter målning så
går det att schellackera i efter-
hand på den målade ytan.

UNDERLAGET som kan vara olika
trämaterial, puts, gips eller
metaller måste vara torra med
en fukthalt under 15% och ha
ett neutralt PH värde. Målning
direkt på papper och textil är
olämpligt då linoljans oxidation
kan göra materialet skört. Iso-
lera underlaget först med lim
eller emulsionsfärg. Silikon-
baserade och vaxade ytor kan
inte målas.

VIDHÄFTNING linolja har en fantas-
tisk vidhäftning och fäster på
i stort sett alla underlag.Vår
erfarenhet är att färgen har god
vidhäftning på andra färgtyper.

!
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Leinölfarben kann man 
auf Holz, Metall und 
Putz verwenden.
Dieser Prospekt enthält eine Übersetzung 
der Broschüre “Ottosson Leinölfarbe”.
Texte markiert mit Seitennummern weisen 
auf die Bilder unten hin.

© OTTOSSON FÄRGMAKERI AB
Lillegårdsvägen 14
240 13 Genarp
Schweden
 
Tel: +46 (0)40 48 25 74
Fax: +46 (0)40 48 26 70
info@ottossonfarg.com
www.ottossonfarg.com
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Leinölfarbe  
streicht man 
auf Holz,  
Metall, Putz
Gunnar Ottosson gründet
1989 eine eigene Firma im südschwed-
ischen Lund zur Herstellung tradi-
tioneller Leinölfarbe für Kunst, Bau 
und Handwerk.
1992 verlegt er das Unternehmen nach 
Genarp.
1996 werden ein Kaufladen und Her-
stellungsräumlichkeiten gebaut.
2001 baut die Firma eine Farbenfab-
rik und wird in OTTOSSON FÄRG-
MAKERI AB umgebildet.

Kaufladen, Spezialwerkstatt und Büro 
liegen in Genarp, Lillegårdsvägen 14.
Hier mischen wir Spezialfarbtöne, 
antworten auf Fragen und nehmen 
Aufträge entgegen.
Der Laden ist in der Regel 3 Tage/Wo-
che geöffnet.

Unsere Farbenfabrik in der Kontor-
istgatan ist durch ein begrüntes Dach, 
windkraftbetriebener Ventilation und 
einer Erdwärmeheizung einzigartig.
Die Fassade besteht aus Hand-
strichziegeln aus dem Jahre 1852. 
Holzverbretterung und Putz innen
und aussen sind mit Leinölfarbe 
gestrichen.

Die Herstellung der Farbe als indus-
trielles Handwerk erfordert grosse 
Erfahrung.
Hier werden Pigment und Leinöl in 
einem Walzwerk zusammen gerieben.

Der Lein (Flachs) wird in Südschwe-
den angebaut.
Die Qualität des Leinöls wird von vie-
len Verbrauchern als die beste der Welt 
bezeichnet.

Drei Untergründe, eine Farbe
Holz, Metall und Putz.
Drei Untergründe, die eigentlich drei 
unterschiedliche Farbsorten erfordern 
sollten.
Leinölfarbe wurde unter mehreren 
Jahrhunderten auf unterschiedlichen 
Untergründen verwendet und so macht 
man noch heute.
Unsere Leinölfarbe besteht aus kaltge-
pressten, gekochten Leinöl und echten 

Farbpigmenten, hat ein hohes Deckver-
mögen und ist dadurch ergiebiger als 
andere Farbensorten.
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Ottossons Standard-
Farbtöne 
Farben für Innen und Aussen- wenn 
nicht anders angegeben. 

Der hellere Teil der gezeigten Farbtöne 
zeigt eine Mischung aus gleichen Teilen 
Standard-Farbton und Weiss-Titan-
Zink. Diese Farbtöne werden wie folgt 
gemischt: 

Verrühre 1 Teil ( z.B. 1 Liter ) Stand-
ard-Farbton und 1 Teil Weiss Titan 
Zink bis sich ein neuer Farbton bildet.
Für grössere Mengen ist ein Rührstab 
erforderlich. Während des Umrührens 
entstehen häufig weisse Streifen in der 
Farbe- eine Beurteilung der Misc-
hung ist schwierig. Ein Probeanstrich 
erleichtert die Beurteilung.

Den Farbverbrauch des Grundanstrichs 
festhalten- hiernach lässt sich die 
Farbmenge des nächsten Anstrichs 
berechnen. Farbmischungen für den 1. 
und 2. Anstrich brauchen nicht genau 
übereinstimmen. 
Das gute Deckvermögen der Leinöl-
farbe gibt grosse Möglichkeiten, den 
richtigen Farbton zu finden, da man 
nach jedem Anstrich den Farbton 
berichtigen kann.
Wichtig! Die Farbmenge aus einer 
Mischung muss für den gesamten 
Schlussanstrich reichen.

Spezial-Farbtöne
BESTELLUNGSWARE

Wir brechen die Farbtöne nach:
Farbprobenmuster 
Farbproben der Denkmalbehörde
Farbmustersammlung ”Leinöl-
farbe 2003” der Firma Teknisk 
Målerikonsult
NCS-Farbtonkarte bzw. nach der 
RAL-Karte

Farbverbrauch
1 l Farbe reicht per Anstrich für:

8-14 m2 rauher Oberfläche
12-20 m2 glatter Oberfläche

Die Farbe soll in dünnen Schichtdicken 
aufgebracht werden.

Herstellung
Die Farben werden aus schwedischen, 
kaltgepressten, gekochten Leinöl, 

•
•
•

•

•
•

Farbpigment und Sikkativ hergestellt. 
Der Trockengehalt der Farbe beträgt 
100% (sofern kein Terpentin  
enthalten ist).

Farbbezeichnungen
Bezeichnung und Zahlenkod unser 
Standard-Farbtöne ist der Farb-
probensammlung der schwedischen 
Denkmalbehörde entnommen. Weiter 
der Farbprobensammlung ”Leinöl-
farbe 2003” ( der FirmaTeknisk 
Målerikonsult ) sowie eigene Bezeich-
nungen und Rezepte. Für die einzelnen 
Farbbezeichnungen geben wir auch die 
NCS –Bezeichnung an. Diese Bezeich-
nung ist als Hilfe zum Vergleich mit 
anderen Farbtypen gedacht und stellt 
keinen Anspruch auf exakte Genauig-
keit nach dem NCS-Farbensystem 
(NCS=Natural Colour
System).

Ottossons Standard 
Farben
Ljusgrå, S1000-N
Hellgrau
Pärlgrå, S1502-Y
Perlgrau
Varmgrå, 2502-Y
Warmgrau
50% Weiss-Titan-Zink, 2002-Y
7B-920 Vetegrå, S2010-Y10R
Weizengrau
50% Weiss-Titan-Zink, 1505-Y10R
Grågrön, S3505-G80Y
Graugrün
50% Weiss-Titan-Zink, 2502Y
Mellangrå, S3000-N
Mittelgrau
50% Weiss-Titan-Zink, 2002-B
Veronagrå, S3005-B80G
Veronesergrau
50% Weiss-Titan-Zink, 1505-B50G
Silvergrå, S4502-B
Silbergrau
50% Weiss-Titan-Zink, 3002-B
6A-JOLES, Ljusgul, S1015-Y20R
Hellgelb
50% Weiss-Titan-Zink, 0510-Y20R
Solgul, S1040-Y10R
Sonnengelb  
50% Weiss-Titan-Zink, 0730-Y10R
4A-JOLES, Ockragul, S1230-Y20R
Ockergelb
50% Weiss-Titan-Zink, 1020-YY20R
Sandgul, S2030-Y20R
Sandgelb
50% Weiss-Titan-Zink, 1520-Y20R
4A-920, Herrgårdsgul, S2040-Y20R
Herrenhaus (Barockgelb)
50% Weiss-Titan-Zink, 1530-Y20R



2A-94, Guldgul, S3050-Y20R
Goldgelb
50% Weiss-Titan-Zink, 1515-Y30R
1A-94, Guldockra, S4040-Y30R
Goldocker
50% Weiss-Titan-Zink, 1020-Y30R
1A-ABRICOT, Rödockra, S4550-
Y60R
Rotocker
50% Weiss-Titan-Zink, 2530-Y70R
1A-5876, Bränd Terra, 4550-Y70R
Gebrannte Terra
50% Weiss-Titan-Zink, 3035-Y75R
1A-10A, Ljus Engelsk röd, S4055-
Y80R
Englisch Rot hell
50% Weiss-Titan-Zink, 2030-Y90R
1A-48A, Engelsk röd, S4550-Y80R
Englisch Rot
50% Weiss-Titan-Zink, 3540-Y90R
Faluröd, S5040-Y80R
Falunrot
50% Weiss-Titan-Zink, 4035-Y90R
Järnmönja, S5040-Y75R
Eisenmennige
50% Weiss-Titan-Zink, 4530-Y90R
1A-222, Mörk Järnoxidröd, S5040-
Y90R
Eisenoxidrot dunkel
50% Weiss-Titan-Zink, 4530R
Röd Empir 3011, 5040-R
Rot Empire 3011
50% Weiss-Titan-Zink, 3040-R20B
1A-20D, Caput Mortuum, S6030-R
Caput Mortuum  
50% Weiss-Titan-Zink, 5020-R20B
Bladgrön, S5020-G30Y
Blattgrün
50% Weiss-Titan-Zink, 3015-G20Y
Övedsgrön, S6015-G40Y
Schlossgrün
50% Weiss-Titan-Zink, 3510-G30Y
Thottgrön, S6020-G30Y
Grafengrün
50% Weiss-Titan-Zink, 4015-G20Y
1A-811, Kromoxidgrön, S5040-G25Y
Chromoxidgrün
50% Weiss-Titan-Zink, 4020-G15Y
Skruttgrön, S6520-G30Y
Moosgrün
50% Weiss-Titan-Zink, 4020-G25Y
Köpenhamnsgrön, S7020-G30Y
Kopenhagengrün
50% Weiss-Titan-Zink, 4010-G30Y
LYS, Köpenhamnsgrön, S7020-G10Y
Christianiagrün
50% Weiss-Titan-Zink, 3030-G
Hardebergablå, S5010-R80B
Hardeberger Blau
50% Weiss-Titan-Zink, 3010-R80B
Bergblå, S6020-R90B
Bergblau
50% Weiss-Titan-Zink, 3020-B
Per Hans Blå, S6020-R80B
Landblau
50% Weiss-Titan-Zink, 2515-R90B

1A-09, Ultramarinblå, S5540-R70B
Ultramarinblau
50% Weiss-Titan-Zink, 1540-R80B
1A-663, Järnoxidbrun, S8010-Y70R
Eisenoxidbraun
50% Weiss-Titan-Zink, 7010-Y70R
1A-711, Bränd Umbra, 9005-Y80R
Gebrannte Umbra
50% Weiss-Titan-Zink, 4010-Y60R
1A-786, Ital. Grön Umbra, 9005-
Y20R
Umbra Ital. Grön 
50% Weiss-Titan-Zink, 4005-Y20R
1A-4D, Järnoxidsvart
Eisenoxidschwarz
50% Weiss-Titan-Zink, 7005-R90B
1A-98, Bensvart
Beinschwarz 
50% Weiss-Titan-Zink, 5502-B
2 Standard-Farbtöne, die einmal aus-
sen auf unbehandeltes Holz gestrichen 
werden.
Die Farben geben eine dünne, matte 
Oberfläche (enthalten 10% Terpentin).
Vitriolgrå, S4002-Y
Vitriolgrau
Genarpsröd, S5030-Y80R
Genarp-Rot
Graphitfarbe für Metall (Standard)
Das Metall wird vorher mit Eisenmen-
nige gestrichen.
Grafit, 8000-N
Grafit
Rostschutzfarbe für Metall (Standard)
Diese Farbe kann mit einem anderen 
Farbton überstrichen werden.
Järnmönja, 5040-Y75R
Eisenmennige.

Aus drucktechnischen Gründen können 
geringe Abweichungen von den Original-
farben vorkommen!
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Weisse Standard-
farben für Innen- 
und Aussenanstriche
[Oben links] Vit Titan-Zink, hochweiss
[Oben rechts] Kittvit, warmweiss
[Unten links] Vit Puts, Weiss Putz, 
hochweiss, halbmatt, (enthällt Terpen-
tin)
[Unten rechts] Vit Gräddton, Weiss 
Sahneweiss, grauton weiss

Für Innenanstriche
[Oben links] Matt Vit, Matt Weiss, 
hochweiss matt auf nicht saugenden 
Oberflächen (enthält Terpentin)
[Oben rechts] Vit grund, Weiss Grund, 
Grundierfarbe für Tischlerarbeiten 

(enthält Terpentin)
[Unten links] Vit Lasyr, Weiss Lasur, 
transparent weiss, ein Anstrich (en-
thält Terpentin)
[Unten rechts] Antikvit, Antikweiss, 
warmweiss blank, Glanz 70
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Ottossons  
Wörterbuch
ANSTRICH Leinölfarbe immer dünn 
auftragen Die Farbe fliesst nicht von 
allein aus, sondern muss mit dem 
Pinsel in gleichmässiger Dicke verteilt 
werden. Die Farbe kann auch dünn mit 
einem Lackroller auf glatten Flächen 
z.B. Platten, Metall und feinem Putz 
gerollt werden.

ARBEITSTEMPERATUR Die Farbe 
enthält kein Wasser und ist frost-
unempfindlich. Grundanstriche können 
sogar bei Minustemperaturen du-
rchgeführt werden vorausgesetzt der 
Untergrund ist trocken. Dabei muss 
die Farbe Zimmertemperatur behalten. 
Die beste Temperatur für Anstriche 
liegt bei 15-25°. Vermeide direkte 
Sonneneinstrahlung auf Anstrichs-
flächen an warmen Sommertagen.

BRANDGEFAHR Mit Leinöl 
getränkte Lappen können sich selbst 
entzünden. Tauche Lappen nach dem 
Gebrauch in Wasser und verwahre 
diese dann in einem Behälter mit 
Deckel.

WIRTSCHAFTLICHKEIT Vergleiche 
Quadratmeterpreis statt Literpreis 
bei Vergleich mit anderen Farbtypen. 
Leinölfarbe ist preisgünstig.

GLANZ Die Leinölfarbe hat nach drei 
Anstrichen einen hohen Glanz, wird 
nach einiger Zeit matter und ist nach 
3-4 Monaten halbblank (Glanzzahl 
30-40). Häufig reagiert man nach dem 
Anstrich im Innenbereich über den ho-
hen Glanz direkt nach dem Schlussan-
strich, aber schon nach einer Woche 
wird die Farbe deutlich matter.

VERGILBUNG Leinölfarbe vergilbt im 
Dunkeln und wird vom Licht gebleicht. 
Bei Tagslicht bleibt der Farbton erh-
alten. Keine Vergilbung aussen, geringe 
Vergilbung innen, starke Vergilbung 
in Räumen ohne Tageslicht. Diese 
Vergilbung ist umkehrbar d.h. eine im 
Dunkeln vergilbte Fläche kann durch 
Licht wieder gebleicht werden und die 
Vergilbung verschwindet.



OBERFLÄCHENVERÄNDERUNG
...tritt auf, wenn das Leinöl in die 
Unterlage eingesogen wird und der 
Farbton dann dunkler aussieht. Bei 
ungleichmässigem Eindringen zeigt 
sich eine gewisse Flammigkeit matt/
blank, hell/dunkel auf der Oberfläche. 
Ein gleichmässiges Aussehen der Far-
boberfläche verlangt eine gleichmässig 
saugende Unterlage. Vor dem Schlus-
sanstrich müssen ungleichmässig 
saugende Unterlagen zu gleichmässig 
saugende Flächen verändert werden. 
Veränderungen können auch bei kräfti-
ger Taubildung entstehen. Vermeide 
Anstriche an feuchten Herbstabenden.

LAGERUNG Leinölfarbe ist unbe-
grenzt lagerfähig- Sauerstoff darf 
allerdings nicht in Kontakt mit der 
Farbe kommen.Die Farbe in an-
gebrochenen Dosen wird mit einer 
Plastikfolie abgedeckt und der Deckel 
gut verschlossen, um Luftzutritt zu 
verhindern. Die Farbe soll kühl ge-
lagert werden und verträgt auch Frost. 
Während einer längeren Lagerung 
können sich die Pigmente am Boden 
absetzen. Die Farbe muss vor weiterer 
Verwendung gut aufgerührt werden.

LÖSUNGSMITTEL/VERDÜNNUNG
Die Farben enthalten bis auf wenige 
Ausnahmen keine Lösungsmittel (siehe 
Farbproben) Sind Lösungsmittel an-
geben, handelt es sich um Balsamter-
pentin. Balsamterpentin besteht aus 
100% vegetabilischen Terpenen und ist 
ein destilliertes Nadelholzharzprodukt. 
Terpentin nimmt Sauerstoff auf und 
beschleunigt dadurch das Trocknen 
der Farbe. Verbraucher, die die Farbe 
mit mineralischen Lösungsmitteln 
wie Lacknafta und und Alifatnafta 
verdünnen, haben ein gutes Resultat 
erzielt. Bei Anwendung im Innenbe-
reich müssen die Schutzbestimmungen 
für Lösungsmittel beachtet werden. 
Unter gewissen Umständen kann auf 
Lösungsmittel ganz verzichtet werden-
siehe Technische Bestimmungen.

PILZ/ALGENBEFALL ...auf der 
Farboberfläche ist ungewöhnlich, 
kann aber im Aussenbereich unter 
gewissen Umständen vorkommen. 
Kleine schwarze Punkte können aus-
nahmsweise auftreten, sitzen nur  
ausserlich, haben keinen Einfluss auf 
die Funktion der Farbe und haben nur 
ästhetischen Charakter. Wenn der Be-
fall nicht akzeptiert werden kann, wird 
die Farbenoberfläche abgewaschen 
und ein neuer Anstrich aufgebracht. 
Ursache für den Befall kann z.B. 
Feuchtigkeit, Wärme, bereits befall-
ener Untergrund oder ein Leinölüber-

schuss an der Oberfläche sein. Wir 
verwenden Zinkoxyd in allen Farben.

OXIDATION/TROCKNUNG ...ge-
schieht, wenn Leinöl in Kontakt mit 
Sauerstoff kommt. Licht und Wärme 
beschleunigen diesen Prozess. Die 
”Trocknung” verläuft am schnellsten 
im Freien während des Sommerhalb-
jahres. Die Leinölfarbe trocknet in 1-3 
Tagen. Sorge für guten Luftaustausch 
= Sauerstoffaustausch bei Innenan-
strichen. In einem nicht beheizten 
Keller trocknet die Farbe sehr lang-
sam. Kühle Witterung verzögert die 
Oxidation- bei guter Sauerstoffzufuhr 
und Licht trocknet die Farbe gut. Der 
Untergrund muss trocken und einen 
Feuchtigkeitsgehalt von unter 15% 
haben.

PIGMENTE Die angewandten 
Pigmente bestehen aus natürlichen 
Erdpigmenten bzw. sogenannten syn-
thetischen Pigmenten- beide müssen 
licht- und luftbeständig sein. Sämtliche 
Erdfarben erfüllen diese Forderung, 
ultramarinblau als synthetisches Pig-
ment ist anfällig für sauren Regen und 
kann im Aussenbereich abkreiden.

REINIGUNG Hände und Pinsel 
können schonend mit Schmierseife 
gereinigt werden. Lösungsmittel eignen 
sich ebenfalls.

KRÄUSELUNG ... an der Anstri-
choberfläche deutet auf eine zu dicke 
Schichtdicke hin. Dies geschieht häufig 
bei profilierten Oberflächen, wo sich 
leicht grössere Farbmengen ansam-
meln.

SCHELLACK ... ist ein spirituslösli-
ches Sekret der asiatischen Schildlaus 
und wird für die Untergrundvor-
bereitung auf Knästen und harzre-
ichen Holzflächen im Innenbereich 
gestrichen. Wird dieser Arbeitsgang 
ausgelassen, kann das Harz die An-
striche durchdringen und zu Verfärbun-
gen bzw. braunen Flecken führen. Der 
Schellack wird 1-2 mal relativ flüssig 
gepinselt und kann nach einer halben 
Stunde überstrichen werden. Sollten 
doch noch Harzflecken auftreten, 
kann man auf bereits ausgeführten 
Leinölanstrichen die jeweiligen Stellen 
erneut überstreichen und mit einem 
Deckanstrich versehen.

UNTERGRUND Die unterschiedlichen 
Holz-, Gips- und Metalluntergründe 
müssen trocken sein (unter 15 % 
Feuchtigkeitsgehalt) und einen neu-
tralen pH-Wert haben. Der Anstrich 
direkt auf Papier oder Textilien ist 

nicht zu empfehlen, da die Oxyda-
tion des Leinöls das Material spröde 
machen kann. Der Untergrund muss 
erst mit Leim oder Emulsiosfarbe 
grundiert werden. Oberflächen auf 
Silikonbasis oder gewachste Flächen 
können nicht gestrichen werden.

UNTERGRUNDHAFTUNG Leinöl hat 
eine sehr gute Haftung und hält auf 
fast allen Untergründen. Nach unser 
Erfahrung halten Leinölfarben auch 
sehr gut auf vorhandenen Farbober-
flächen anderer Farbtypen.        
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Verarbeitungshin-
weise Innenanstrich
Diese Arbeitsbeschreibungen sol-
len nur als Anleitung funktionieren. 
Andere Ausführungen können vorkom-
men. Achtung! Es wird von rauhem, 
nicht geöltem Untergrund ausgegan-
gen. Anstrich mit Leinölfarbe erfordert 
ein gewisses Können und Erfahrung, 
das Endergebnis hängt zum grossen 
Teil vom Können des Malers ab. Für 
den Anstrich Schweineborstenpinsel 
von guter Qualität verwenden.

Anstrich mit Standard-Farbton mit 
Terpentinverdünnung
Untergrund rohe/glatte Holzflächen 
und Putz, halbblank. Schellackbehand-
lung der Knäste vor dem Anstrich.
1) Die Farbe mit 10-20% Balsamter-
pentin verdünnen. 1-2 Tage trock-
nen lassen. Leicht anschleifen. Evtl. 
Spachtelung von Ungleichmässigkeiten 
mit Leinölspachtelmasse. 2) Anstrich 
mit unverdünnter Farbe. Schlussan-
strich mit unverdünnter Farbe. 2 Tage 
trocknen lassen. 3)Endanstrich mit 
unverdünnter Farbe. Zur einfacheren 
Verteilung die Farbe mit 5% geko-
chtem Leinöl verdünnen.
Anstrich auf vorhandenen Anstrich-
flächen. Waschen und leicht leicht 
anschleifen. 1-2 Anstriche mit unver-
dünnter Farbe.

Anstrich mit Standard-Farbtönen 
ohne Terpentinverdünnung
Untergrund gehobelte/glatte Holz-
flächen. Halbblank, Schellackbehand-
lung der Knäste vor dem Anstrich
1) Oberfläche mit gekochtem Leinöl 
einölen. Mindestens 3 Tage trocknen 
lassen. Leicht anschleifen.
2) Anstrich mit unverdünnter Farbe. 2 
Tage trocknen lassen.
3) Schlussanstrich mit unverdünnter 
Farbe. Die Farbe für besseres Fliess-
vermögen mit ca. 5% gekochtem 
Leinöl verdünnen. 



Anstrich auf vorhandenen Anstrich-
flächen. Waschen und leicht an- 
schleifen. 1-2 Anstriche mit unverdün-
nter Farbe.

Anstrich mit Antik-Weiss  
NCS 0502-y Glanz 70
Untergrund glatte Tischlerarbeiten mit 
hohen Anforderungen an Glanz und 
wenn ein gleichmässiges. Ausfliessen 
der Farbe gewünscht wird. Schellack-
anstrich der Knäste vor dem Anstrich.
1) mit Weiss-Grund vorstreichen. 
Mindestens 24 Stunden trocknen las-
sen. Leicht anschleifen..
Evtl. mit Leinölspachtelmasse 
spachteln. 2) Mische 50% WeissGrund 
/50% Antik-Weiss. Dünn streichen. 2 
Tage trocknen lassen. 3) Endanstrich 
mit Antik-Weiss. Dünner Anstrich mit 
guten Pinseln –Moddler, Feinpinsel 
in Schweden genannt. Die Farbe gut 
verteilen. 
Anstrich auf vorhandenen Farbflächen. 
Waschen und leicht anschleifen. 1-2 
Anstriche mit Antik-.Weiss.

Anstrich mit Standard-Farbton-nur 
ein Anstrich.
Untergrund rauhe Decke/Wandverbret-
terung Glanz: matt 
Wahlfreie Standardfarbe mit 10-20% 
gekochten Leinöl verdünnen. Die Farbe 
gleichmässig verteilen. DieFarbe hat 
ein sehr gutesDeckvermögen und alle 
Flächen erhalten einen Farbton mit 
diesem einen Anstrich. Der Untergrund 
saugt das überflüssige Leinöl auf und 
die Oberfläche erhält nach 24 Stunden 
einen matten Glanz. Diese einfache 
Behandlung eignet sich besonders für 
Rauhspundflächen.

Anstrich mit Matt-Weiss.
Hoch-weiss, fertigverdünnt. Untergr-
und nichtsaugend, mit Voranstrich bzw. 
vorhandene Farbflächen- wenn matte 
Oberfläche. gewüscht wird. Die Farbe 
trocknet schnell an und kann mit 
Vorteil gerollt werden. Enthält Terpen-
tin. 2 Anstriche schnell und gleichmäs-
sig mit Pinsel oder Roller. Trockenzeit 
12-24 Stunden.

Anstrich mit Weiss-Putz
Fertig-verdünnte, hochweisse Put-
zfarbe. Matt-Halbmatt. Untergrund 
aus pH-neutralen Putz oder früher 
gestrichene Putzfläche. Enthält Ter-
pentin. 2 Anstriche dünn und gleich-
mässig mit Pinsel oder Roller.

Anstrich mit Standard-Farbton auf 
Metall
1-2 Anstriche mit Pinsel oder Lack-
roller. Zur gleichmässigen Verteilung 
mit 10% Terpentin verdünnen.

Anstrich mit Standard-Farbton auf 
vorhandenen anderen Farbtyp
(z.B. Alkyd- Akrylatanstrich). 
Waschen der Oberfläche. Lose sitzende 
Farbe abkratzen. Freie Holzflächen 
mit einem Grundanstrich aus verdün-
nter Leinölfarbe –10-20% Terpentin 
oder gekochtem Leinöl- versehen.
Unebenheiten mit Leinölspachtelmasse 
spachteln. Anstrich mit unverdünnter 
Farbe 1-2 x.

Lasuranstrich mit Standard-Farbton
Untergrund: unbehandelte Tischlerar-
beiten. Matter/halbmatter Glanz.
Gehobelte Tischlerarbeiten mit Wasser 
abreagieren, die Fläche mit Wasser 
abpinseln und dann trocknen lassen. 
Holzfasererhebungen abschleifen. Ein 
einfaches Lasuröl aus gekochtem 
Leinöl und Terpentin anmischen. 
Gebrauche dieses ”Halböl ” frei zur 
Verdünnung des Standard-Farbtons. 
Immer einen Probeanstrich ausführen.
Ein Lasuranstrich. Trocknen lassen.
Stark beanspruchte Flächen sollten 
mit Firnis/Lack nachbehandelt werden.

Anstrich mit Weiss-Lasur
Fertig-verdünnt. Oberfläche unbehan-
delte Tischlerarbeiten. Matter Glanz.
Gehobelte Flächen durch Wasser 
abreagieren. Anstrich mit Wasser und 
dann trocknen lassen. Fasererhebungen 
auf der Holzfläche abschleifen. Ein 
dünner Lasuranstrich.
  
TIPPS

saugende Flecken/Spachtelungen 
durch dünne Schellacklösung 
absperren, um matte Flecken zu 
verhindern.
um einen höheren Endglanz auf  
Tischlerarbeiten zu erreichen kön-
nen 5-10% Ottossons Leinöllack 
dem Endanstrich beigefügt werden.

Eine Dose auf einfache Art öffnen
1. Fuss auf die Dose stellen
2. einen stabilen Spachtel verwenden
3. mit dem Holzhammer schräg von 
unten schlagen
4. wenn eine Öffnung entsteht- nicht 
weiter schlagen
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Verarbeitungshin-
weise Aussenan-
striche
Anstrich mit Standard-Farbton mit 
Terpentin/Ölverdünnung
Untergrund rauhe/glatte Holzflächen 
sowie Putz. Halbblank.

•

•

1) Grundanstrich wie folgt mischen:        
35% Farbe/ 50% rohes Leinöl/ 
15% Terpentin. Den Grundanstrich 
gut einarbeiten. Trockenzeit je nach 
Witterung. Rechne mit 3-4 Tagen bei 
trockener und warmer Witterung. Die 
Oberfläche soll sich trocken und etwas 
rauh anfühlen, wenn man mit der Hand 
darüberstreicht.
Anmerkung: bei harzreichem Holz 
kann man den Anteil des rohen Leinöls 
verringern und den Terpentinanteil 
erhöhen.
2) Zwischenanstrich mit unverdünnter 
Farbe auf glatten Flächen. Verdünne 
die Farbe mit 10-20% Terpentin bei 
rauhen Flächen. 1-2 Tage trocknen 
lassen. 
3)Schlussanstrich mit unverdünnter 
Farbe. Zur besseren Verteilung mit ca. 
5% Leinöl verdünnen. Anstrich auf 
alten Leinölfarbflächen oder Flächen, 
die mit einem anderen Farbtyp 
gestrichen wurden: lose sitzende Farbe 
abkratzen und die Fläche waschen. 
Grundanstrich auf freiliegende Holz-
flächen wie 1) Anstrich dann wie 2) 
und 3). 

Anstrich mit Standard-Farbton ohne 
Terpentinverdünnung
Untergrund gehobelte Holzflächen wie 
Fenster und Türen. Halbblank.
1) Fläche mit rohem Leinöl vor- 
streichen. Eine Woche trocknen lassen. 
Leicht anschleifen. 2) Anstrich mit 
unverdünnter Farbe. 2 Tage trocknen 
lassen. 3) Schlussanstrich mit unver-
dünnter Farbe. Zur besseren Verteilung 
5% gekochtes Leinöl hinzufügen.
Anstrich auf alten Leinölfarbflächen 
oder Flächen, die mit einem anderen 
Farbtyp gestrichen wurden: Lose 
sitzende Farbe abkratzen und die 
Fläche waschen. Freie Holzflächen 
mit Leinöl grundieren- wie 1). Dann 2 
Anstriche mit unverdünnter Farbe.
Generell ist es von Vorteil mit den 
einzelnen Anstrichschichten zu warten 
z.B. 3 Anstrichsschichten ausgeführt 
in 1-3 Jahren.  

Anstrich mit Standard-Farbton-nur 
ein Anstrich
Untergrund: gesägtes Holz. Matter 
Glanz. Wähle einen Standard-Farbton 
und mische wie folgt: 50% Farbe/ 
40% rohes Leinöl/ 10% Terpentin. 
Farbe gleichmässig aufbringen. Die-
Farbe hat ein sehr gutes Deckvermö-
gen und alle Flächen erhalten einen 
Farbton mit diesem einzigen Anstrich. 
Der Untergrund saugt das überflüssige 
Leinöl auf und die Oberfläche erhält 
nach 24 Stunden einen matten Glanz. 
Diese einfache Behandlung eignet sich 
für Bohlen, Zäune, Fassaden- wenn 



man den in Schweden verbreiteten 
Schlammfarbeneffekt wünscht.  Hierzu 
gehören auch unsere neuen Standard-
Farbtöne Genarpsrot
und Vitriolgrau.

Anstrich mit Standard-Farbtönen auf 
Metall
Halbblank. Blankes Eisen/Stahl erhält 
einen Rostschutzanstrich mit Eisen-
mennige. 2 Anstriche. Den 1. Anstrich 
mit 10% Terpentin verdünnen. Eisen-
mennige braucht keinen Deckanstrich 
erhalten, wenn man diesen Farbton 
wünscht. Will man einen anderen 
Farbton haben, wählt man nur einen 
Standard-Farbton aus und streicht 
2 unverdünnte Deckanstriche im Ab-
stand von 2 Tagen.
    
Anstrich mit Weiss-Putz fertigver-
dünnte hochweisse Putzfarbe
Halbblank. Untergrund aus pH-
neutralen Putzflächen oder älteren 
gestrichenen Putzflächen. Enthält 
Terpentin. 2x dünn und gleichmässig 
mit Pinsel oder Roller auftragen. 

TIPPS
will man eine blanke Oberfläche mit 
lackähnlichem Aussehen erhalten, 
kann man die gestrichene Fläche mit 
dem Firnis Le Tonkinois Bioimpression 
überstreichen.

Instandhaltung und 
Pflege von Leinöl-
anstrichen 
Abhängig vom Sonnenlicht wird 
die Leinölfarbe mit der Zeit matter 
– zuerst an den Südseiten. Das Leinöl 
in der Farbe wird an der Oberfläche 
gelöst. Die Farbe wird matter, Dies ist 
ein natürlicher Vorgang und erfordert 
keine direkten Massnahmen. Leinöl-
farbe blättert nicht vom Untergrund 
ab, sondern die Farbe beginnt zu 
”kreiden”, d.h. es ist soviel Öl oxydiert, 
dass die Pigmente freiliegen und sich 
bei Berührung ablösen. Abkreiden 
kann positiv gesehen werden- die 
Farbe wäscht sich selbst – Verschmut-
zung und Pilz/Algenbefall erodiert von 
der Oberfläche. Praktische Probleme 
können allerdings auftreten, wenn 
z.B. die Gartenmöbel abfärben. Der 
Erosionsprozess auf der Oberfläche ist 
natürlich, die Leinölfarbe auf und im 
Untergrund ist fast unbegrenzt haltbar.

Instandhaltung und Pflege nur mit 
Leinöl auf glatter, gehobelter Fläche
Die Fläche reinigen, Anstrich mit 
rohem oder gekochtem Leinöl. Über-
schüssiges Öl nach einer halben Stunde 
abtrocknen und die Farbe hat ihren 
ursprünglichen Farbton und Glanz.

Instandhaltung und Pflege nur mit 
Leinöl/Terpentin auf grobgesägter 
Fläche
Oberfläche reinigen-falls erforderlich.
Rohes Leinöl und Terpentin zu gleichen 
Teilen mischen und 1x dünn auftragen. 
Kontrolle, ob das Leinöl in die Ober-
fläche eindringt, überflüssiges Öl mit
einem Pinsel entfernen.

Neuanstrich?
Wenn die mit Leinölfarbe gestrichene 
Fläche matt ist, glaubt man, dass ein 
Neuanstrich notwendig ist. Wegen der 
Haltbarkeit ist dies nicht erforderlich. 
Leinölfarbe aussen hält lange mit 
einem matten Aussehen. Der Zeitpunkt 
für einen Neuanstrich liegt zwischen 
8-15 Jahren. Das ist eher eine äs-
thetisch/praktische Beurteilung als 
eine Haltbarkeitsfrage. 
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1) Swedenborgs Lusthaus auf Skansen 
in Stockholm aus dem Jahre 1750.
Herstellung der Original-Farbtöne 
gelb und grau mit braunroten Fenster-
flügeln im Jahre 2003.
Auftraggeber: Stiftelsen Skansen
Foto: Björn Andersson

2) Ribbersborg Kaltbadehaus in 
Malmö Restaurierung 1999. Zustand 
des Jahres 1904 wurde in den Origi-
nalfarbtönen aus Leinölfarben wieder       
hergestellt. Die Restaurierung wurde 
mit dem Diplom ”Föreningen til Hov-
edstadens förskönnelse” in Kopenha-
gen belohnt.
Auftraggeber: Fritid Malmö
Architekt: Bengt Jacobson/Bygg-A 
Ernfors &Jacobson Architekten
Antiquar: Anders Reisnert /Malmö 
Museer.
Foto: Ulf Ernfors

3) Gebäude von 1895 Bredgatan in 
Lund. Fassaden-Erneuerungsanstrich 
2003 auf allen Putzflächen sowie  
Fenstern und Türen.
Auftraggeber: Skånegårdar AB
Foto: Gunnar Ottosson

4) Privatheim Bellefors Skola
Farbgestaltung in grau, erdrot und 
weiss. Leinölfarbe innen gibt einen 
behagligen Glanz und verstärkt den 
Eindruck von Schwere und Materie.
Foto: Ann-Sofie Gyllenhak

5) NSR Bürogebäude in Helsingborg.
Weisse Leinölfarbe in modernem Mi-
lieu. Das Gebäude erhielt den Architek-
turpreis 2003 der Region Schonen.
Auftraggeber: NSR AB
Architekt: FFNS
Foto: Gunnar Ottosson


