
 
 

ALLBÄCK LINOLJEFÄRG - KVALITETSKONTROLL 
FÖR FÖRVALTNING, DRIFT OCH UNDERHÅLL 

  
Allbäck Linoljeprodukter AB     Produkt Allbäck Linoljefärg 

Balkåkravägen 18     Bindemedel: Allbäck avslemmad, kokt och väl lagrad linolja  

271 91 Ystad, Sverige     Förtunning: Vid behov Allbäck avslemmad kokt linolja max 5 %  

 

Användningsområde: 

Linoljefärgen innehåller enbart kokt avslemmad linolja, titandioxid och krita. Vid behov tillsätt 10 – 15 % max 

20 % Allbäck ren zinkfärg till samtliga kulörer. Färgen är lösningsmedelsfri och skall aldrig spädas med 

lösningsmedel. BYGGVARUBEDÖMNINGEN GRÖN SIGNAL. SUNDA HUS - A. 

Underlag Färgen kan användas på de flesta rena och torra ytor ute och inne. Fukthalt max 15 %. 

Det går att måla i solsken. Impregnera torra gamla ytor med rå linolja. 

Applicering Rör upp färgen noga med t.ex. stavmixer.  

Pensla, rulla eller spruta (hårt tryck, litet munstycke). 

Rengöring Allbäck Linsåpa eller Ammoniak. Tvätta händer och penslar med Linsåpa och vatten.  

Förvaring Förvara penslarna hängande i rå linolja. (Aldrig i vatten).  

Lagring Kan lagras obegränsad tid även i minusgrader. 

Täckningsgrad 15 -20 kv. meter/liter. Varje strykning skall täcka fullt och sträckas ut till jämna skikt.   
Måla med samma färg, minst tre strykningar utomhus på bart trä. Tjocklek ca. 100 my per 

strykning. På utsatta ytor måla en extra strykning. 

Torktid Ca 24 timmar vid god ventilation, ljus, temperatur ca 18-20 grader C. Använd luftavfuktare. 

Transport Inga föreskrifter – ej farligt god 

OBS! Risk finns för självantändning – blöt alltid trasor i vatten och släng!  

 

Avfallshantering - Inga speciella föreskrifter.  

Färgrester kan användas till sista droppen. Slå samman resterna och använd som grundfärg eller vispa färgen 

med ca 30 % ljummet vatten till en emulsionsfärg för betonggolv och murade väggar. 

Emballage av plåt kan kastas bland vanliga metallsopor. Vi har avtal med REPA om recycling av emballage. 

 

Teknisk specifikation, säkerhetsdatablad och emissionstester 

Dessa finns på vår hemsida.  www.allbackpaint.com 
VOC - Allbäck linoljefärg innehåller <1,1 % VOC Volymtorrhalt  100%.    

 

Rengöring & Underhåll  

Linoljefärg är elastisk och har därför en högre smutsupptagningsförmåga i ett inledningsskede.  

Under förutsättning att ytan målats med tre fullt täckande lager färg utvändigt kan ytan tvättas från smuts och 

påväxt med Allbäck Linoljesåpa eller likvärdigt. Undvik för högt PH-värde. Blanda Linsåpa med vatten tills det 

skummar. Tvätta ytan med borste, mjuk mässingsborste eller pensel. Skölj noga och låt torka. Om ytan känns 

matt och börjar krita tillförs kokt linolja, linoljevax eller en strykning med linoljefärg. Behovet av underhåll 
varierar kraftigt beroende på ytans ursprungsbehandling, väderstreck och annan belastning. Invändiga ytor har 

betydligt längre underhålls intervaller och behåller glansen under många år.  

Se filmen på nätet FÖR BÄSTA RESULTAT. 

 

Kommentarer: 

Resultatet av målning med Allbäck Linoljefärg är beroende av konstruktion, underlag, förbehandling, 

ventilation, temperatur, luftfuktighet, ljus och applicering. Använd gärna hyvlat virke.  Utförlig bruksanvisning 

finns i Lilla Handboken på vår hemsida www.allbackpaint.com.   

Gör alltid provytor för godkännande. Vid reklamationer presentera din dokumentation och kvalitetskontroll. 

 

Behandlad yta………………………………………Väderlek…………………………………………………….. 

Med färgtyp…………………………………………Dag o År…………………………………………………….. 

 

Jag/Vi har läst instruktioner, sett videos, utfört underarbetet och målat………………………....................... 

http://www.allbackpaint.com/
http://www.allbackpaint.com/

