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Underhåll och skötsel: 
utvändig träpanel målad med utvändig linoljefärg 

 

Allmänna råd: 

Löpande underhåll av målad träpanel gör att framtida underhåll blir enklare och ger ett 

bättre skydd av träet. En allmän rekommendation är att se över de målade ytorna 

vartannat år och vid behov tvätta ytor som är nedsmutsade eller har fått eventuell påväxt.  

Vilken färgtyp är det målat med tidigare? 

Det är viktigt att veta vilken sorts färg som panelen är målad med tidigare. Man bör 

fortsätta med samma typ av färg vid ommålning: 

 Är huset målat med slamfärg (typ Falu rödfärg), måste man fortsätta med det.  

 Om det är målat med akrylatfärg (plastfärg) är det olämpligt att måla över med 

alkyd- eller oljefärg. När oljefärgen torkar krymper den och den underliggande 

akrylatfärgen kan då släppa från underlaget.  

 Är det tidigare målat med alkyd eller oljefärg så går det bra att måla över med 

linoljefärg.  

För att kontrollera vilken ursprunglig färgtyp det rör sig om kan man ta en trasa med T-

sprit och gnugga på ytan. Löser sig färgen och blir gummiliknande är det målat med en 

akrylatfärg. Tar man en trasa med kaustiksodalösning (alkalisk) och gnuggar på panelen 

och färgen löser sig är den målad med en alkyd- eller oljefärg. 

Rengöring: 

Tvätta de ytor som skall målas med lämpligt tvättmedel. Använd ej alkaliska rengörings-

medel då det förstör oljefärgen (se ovan). Det är speciellt viktigt att tvätta panelen om den 

är missfärgad av mögel eller alger. Börja nerifrån och arbeta uppåt. Skölj alltid noga med 

rent vatten. 

 OBS! Använd inte högtryckstvätt! För högt vattentryck kan ge fuktskador bakom 

fasadpanelen och i isoleringen.   

Förberedelser: 

Träet skall vara torrt före målning och fuktkvoten får vara max 16 %. Undvik målning på 

kraftigt solvärmda ytor. Borsta bort lös smuts. 
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Skador på färgskiktet:  

Vid mekaniska skador eller avflagnad färg skall den trärena panelen skrapas och rengöras 

väl. Har gråträ bildats skall detta slipas bort till friskt trä. Grunda med utvändig 

linoljefärg utspädd med ca 40% alifatnafta. Mellanstryk med linoljefärg utspädd med ca 

25 % alifatnafta. Sista strykningen görs tunt med outspädd färg. 

Underhållsmålning: 

Vid normal underhållsmålning stryks två gånger med Engwall o. Claesson Utvändig 

linoljefärg. Första strykningen späds färgen med ca 25 % alifatnafta. 

 

Vid osäkerhet rådgör med din färgleverantör eller kontakta Engwall o. Claessons 

kundtjänst.  

För ytterligare teknisk information – se hemsidan www.eoc.se eller kontakta 

Engwall o. Claesson AB 

Götlundagatan 11 

124 71 Bandhagen 

Tel. 08-86 03 50      
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