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Invändig linoljefärg  

Linoljefärg inomhus används främst till snickerier men även till väggar, golv och 

tak. Vid målning av golv måste man ta hänsyn till den långa tiden för genomhärdning av 

linolja som kan vara allt från några veckor till flera månader. 

Tänk på: 
 

Liksom vid all målning gäller att det ska vara varmt och torrt. Träets fuktkvot får inte 

överstiga 16 %. Vid inomhusmålning är det viktigt att se till att luftväxlingen är god:  
 

- Linoljans torkprocess bygger på tillgång till syre - så det måste finnas tillgång till   

  friskt inflöde av syrerik luft. 
 

- Då linoljan torkar bildas lågmolekylära kemiska föreningar, främst aldehyder, som 

skapar lukt och kan vara ett problem för känsliga personer. Man måste alltså även av 

denna anledning sörja för god luftväxling. Om det inte går att få naturligt genomdrag i 

rummet finns portabla luftväxlare att hyra. 

Tidigare målade ytor tvättas först med lämpligt rengöringsmedel (lågt eller neutralt pH-

värde) och får torka ordentligt innan ev. grundmålning – se separat Produktblad. Det 

viktiga är att ytan är slät och icke-sugande vid slutstrykning - annars uppstår 

mattfläckar.  

På nytt trä schellackeras alla kvistar för att undvika genomslag av hartsämnen 

Använd en rund eller oval pensel av god kvalitet och arbeta in färgen ordentligt i under-

laget. Om fullgod grundmålning gjorts med samma kulör som toppfärgen kan en stryk-

ning räcka – men beroende på underlaget kan det krävas två strykningar med linoljefärg. 

Observera att trasor och trassel indränkta med linolja kan självantända och orsaka brand. 

Förvara använda trasor under vatten eller bränn upp dem. 
 

Observera att invändigt gulnar linoljefärg på ställen som inte utsätts för direkt solljus. 

Färgen bör därför pigmenteras med grå eller annan kulör. För solbelysta ytor som i 

fönster är detta ett mindre problem. 

 

Engwall o. Claesson har tre olika linoljefärger avsedda för målning inomhus: 

 Invändig Linoljefärg Blank  

 Invändig Linoljefärg Halvblank  

 Invändig Linoljefärg Matt 
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Invändig Linoljefärg Blank 

 

Invändig Linoljefärg Blank är avsedd för invändig målning av paneler, möbler, 

fönsteromfattningar och andra snickerier inomhus 

TEKNISKA DATA:  

Bindemedel:  Kokt linolja, linstandolja 

Kulör: RAÄ, NCS 

Pigment: Titandioxid, zinkvitt 

Viskositet:  BF ca 3000  

Densitet: 1,6 kg/liter 

Torrhalt: 97-98 vikt% 

Glans: Blank 

Torktid: 24-48 timmar vid normal rumstemperatur 

Materialåtgång: 12-15 m2/liter  

Rengöring: Lågaromatisk lacknafta, såpa 

Förpackning: 1 liter, 5 liter 

 
 
VOC-gränsvärde (Kat A/d): 300g/l (2010) 

Produktens VOC: < 10 g/l 
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Invändig Linoljefärg Halvblank 
 

Invändig Linoljefärg Halvblank är avsedd för invändig målning av paneler, möbler, 

fönsteromfattningar och andra snickerier inomhus 

TEKNISKA DATA:  

Bindemedel:  Rå kallpressad linolja, kokt linolja 

Kulör: RAÄ, NCS 

Pigment: Titandioxid 

Viskositet:  BF ca 2000  

Densitet: 1,5 kg/liter 

Torrhalt: 99 vikt% 

Glans: Halvblank ca 50 vid målning 

Torktid: 24-48 timmar vid normal rumstemperatur 

Materialåtgång: 12-15 m2/liter  

Rengöring: Såpa, lågaromatisk lacknafta 

Förpackning: 0,5 liter, 1 liter, 5 liter 

 

VOC-gränsvärde (Kat A/d): 300g/l (2010) 

Produktens VOC: < 10 g/l. 
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Invändig Linoljefärg Matt 
 

Invändig Linoljefärg Matt är en helmatt färg för invändig målning. Färgen är avsedd för 

målning av väggar och tak inomhus. 

TEKNISKA DATA:  

Bindemedel: Svensk rå kallpressad linolja, linstandolja 

Kulör: RAÄ, NCS 

Pigment: Titandioxid 

Viskositet: BF ca 3000  

Densitet: 1,4 kg/liter 

Torrhalt: 92 vikt% 

Glans: Matt 

Torktid: 24-48 timmar vid normal rumstemperatur 

Materialåtgång: 12-15 m2/liter  

Rengöring: Lågaromatisk lacknafta, såpa 

Förpackning: 1 liter, 5 liter 

 

VOC-gränsvärde (Kat A/d): 300g/l (2010) 

Produktens VOC: < 10 g/l. 

 

 

 

  

 

http://www.eoc.se/


   

Götlundagatan 11 | SE-124 71 Bandhagen 

Tel. kontor: +46 (0)8-86 03 50 | Fax: +46 (0)8-99 90 03 | Hemsida: www.eoc.se | E-mail: info@eoc.se 

 

Engwall o. Claesson Linoljefärg 
P R O D U K T F A K T A B L A D  

Sid 5 januari 2016 

 

 

Underhåll och skötsel av Invändig linoljefärg  
 
Blank linoljefärg får en sidenmatt yta efter ca 6 månaders oxidation. Matt linoljefärg har 

som nymålad en sidenmatt yta som blir matt efter ca 4-6 månaders oxidation.  

 

För rengöring använd såpa i svag lösning. Tvätta med svamp eller trasa och skölj med 

rent vatten. Färgen tål starkare tvättlösning vid rengöring av hårt smutsade ytor, använd 

då såpa eller diskmedel.  

 

Observera: Använd ej tvättmedel som innehåller ammoniak, det kan orsaka gulning. 
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