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Arbetsbeskrivning		

–	Wibo	Linoljefärg	på	obehandlat	trä	och	snickerier	–	INVÄNDIGT	

Läs	 noggrant	 igenom	 beskrivningen	 innan	 du	 påbörjar	 målningen	 för	 bästa	

upplevelse	och	resultat.	

	

Wibo	 linoljefärgssystem	 är	 uppbyggt	 på	 samma	 sätt	 som	 det	 gamla	

målerihantverket.	 Målarmästaren	 byggde	 då	 färger	 på	 kokt	 linolja	 och	 anpassade	

färgerna	 efter	 underlag	 och	 önskat	 slutresultat.	 Wibo	 linoljefärg	 är	 helt	 fri	 från	

lösningsmedel	och	bygger	på	ett	trestegssystem	där	inget	lösningsmedel	behövs	eller	

ska	tillsättas	i	någon	av	strykningarna.	Varje	färg	är	tillverkade	för	sitt	ändamål	och	

skapade	 är	 så	 att	 färgskiten	 fäster	 väl	 i	 varandra.	 Resultat	 är	 en	 helt	 naturlig	 färg	

med	goda	träskyddande	och	torkande	egenskaper	med	hög	motståndskraft	och	lång	

livslängd.		

	

Wibo	färgsystem	för	invändig	målning	på	nytt	trä	

1.	WIBO	SNICKERIGRUND	

2.	WIBO	SLIPSTRYKNINGSFÄRG		

3.	WIBO	SNICKERIFÄRG–	Halvblank	eller	Blank	

	

Viktigt	att	veta	vid	målning	med	linoljefärg	invändigt	

Wibo	linoljefärg	har	goda	vätande	egenskaper	och	suger	in	i	underlaget,	olika	mycket	

beroende	 på	 material.	 På	 trä	 varierar	 insugningen.	 I	 samtliga	 strykningar	 är	 det	

viktigt	 att	 därför	 arbeta	 in	 färgen	 i	 underlaget,	 jämt	 fördelat	 och	 i	 tunna	 skikt.	

Slutstrykningen	 av	 färdigfärgen	 ska	 göras	 på	 en	 jämn	 och	 icke	 sugande	 yta.	 Detta	

innebär	att	fler	lager	av	slipstrykningsfärg,	i	varje	fall	fläckvis,	kan	behövas	för	att	få	

en	 yta	 utan	 sugande	 mattfläckar.	 Wibo	 rekommenderar	 WIBO	 SNICKERIFÄRG	

halvblank	för	att	minimera	ojämnheter	syns	i	släppljus.	
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Grundstrykning	med	WIBO	SNICKERIGRUND	samt	förarbete	

1. Snickerigrund	 används	 bara	 på	 nytt	 virke.	 Trärena	 ytor	 som	 uppstår	 på	

tidigare	målad	yta	grundas	med	Slipstrykningsfärg.	Snickerigrunden	påförs	på	

rent	 och	 torrt	 underlag,	 med	 rund	 anstrykare	 i	 tunna	 skikt,	 till	

pormättnad.	Undvik	att	övermätta,	ytan	blir	då	för	blank	för	nästa	strykning	

att	fästa	väl.	Torktid:	ca	18-24	timmar.	

2. Efter	grundningen	har	 torkat	 spackla	alla	 spikskallar,	 fogar	och	 stora	kvistar	

med	RUBINOL	LINOLJESPACKEL	för	bästa	slutresultat.	Undvik	latexspackel	då	

detta	kräver	fler	lager	färg	för	att	mätta	spacklet.	

3. Schellacka	 samtliga	 kvistar	med	 schellackflingor	 lösta	 i	 T-röd	 för	 att	 stoppa	

mattsugningar	 och	 undvika	 gula	 kådgenomslag.	 För	 att	 undvika	 att	 blanka	

fläckar	syns	i	släppljus	sker	schellackning	efter	grundning.	Lämplig	blandning	

är	en	del	flingor	i	två	delar	T-röd	som	fått	lösas	över	natten	innan	de	används.	

Undvik	 ”kvistlack”	 som	 inte	 stoppar	 linoljan	 med	 kraftiga	 insugningar	 vid	

kvistar	som	följd.	

	

Mellanstrykning	med	WIBO	SLIPSTRYKNING	

1. Slipstrykningsfärgen	 påförs	 på	 en	 tidigare	 grundad	 eller	målad	 yta	med	 en	

rund	anstrykare	i	tunna	skikt	över	underlaget.		

2. Eftersläta	ytan	med	en	moddlare	inom	45	min	för	ett	slätare	slutresultat.	

3. Spacklingsarbeten	 fläckmålas	 med	 Slipstrykningsfärg	 en	 gång	 för	 att	 mätta	

och	minska	problemet	med	matta	insugningsfläckar.	

4. Slipstrykningsfärgen	 är	halvfet	 och	 ev.	 kan	 ytterligare	 ett	 lager	 behövas	 om	

underlaget	är	starkt	sugande.	Torktid:	ca	18-24	timmar	

5. För	 ett	 extra	 slätt	 slutresultat	 eller	 om	 efterslätningen	 inte	 gjorts	 noggrant	

kan	slipstrykningen,	efter	att	ha	torkat	ordentligt,	slipas	försiktigt	med	ett	fint	

slippapper.	Efteråt	städas	slipdammet	bort	för	att	inte	sätta	sig	i	färdigfärgen.	

	

Slutstrykning	med	WIBO	SNICKERIFÄRG	halvblank	eller	blank	

1. Snickerifärgen	påförs	med	rund	anstrykare	i	tunna	skikt	över	underlaget.	

2. Eftersläta	ytan	med	en	moddlare	inom	45	min	för	ett	slätare	slutresultat.	
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3. Slutstrykning	ska	endast	göras	en	gång.	Torktid:	ca	18-24	timmar.	

4. Om	ett	 sidenmatt	 slutresultat	 önskas	 istället	 för	 halvblankt	 eller	 blankt	

(efterfrågat	vid	ex.	panel	i	tak)	färdigstryks	ytan	även	med	Slipstrykningsfärg.	

	

Tips	&	Råd	-	Allmänt	

Innan	målning		

• För	rengöring	av	ytan	som	ska	målas	se	Wibo	Tvättråd		

• Tänk	 på	 att	 ingen	 färg	 blir	 bättre	 än	 sitt	 underlag.	 Ju	 bättre	 underarbete	

desto	bättre	slutresultat.	

• Rör	 om	 färgen	 noggrant	 före	 målning.	 Slipstrykning	 och	 färdigfärg	 ska	

sträckas	9-12	kvm.	

• Färgerna	ska	inte	spädas	med	lösningsmedel.	

• Tänk	på	att	linoljefärg	gulnar	i	utrymmen	med	dålig	tillgång	på	dagsljus.	

Under	målning:	

• Tänk	på	självantändningsrisken	i	trasor	och	trassel.	Ha	alltid	en	hink	stående	

med	vatten	där	du	kan	dränka	dessa.	

• Wibo	linoljefärg	är	byggda	för	att	torka	snabbare	än	linoljefärger	i	gemen.	Ett	

tunt	skinn	kan	därför	bildas	på	färgen	i	burken	mellan	målningstillfällena.	För	

att	undvika	detta,	för	ner	färgen	från	insidan	av	burken	och	lägg	därefter	en	

bit	plastfolie	mot	färgytan.	Håll	fast	folien	med	burklocket	mot	burkens	kant.	

• Vid	målningsuppehåll	förvara	penslarna	i	vatten	eller	rå	linolja.	

Efter	avslutad	målning:	

• Färdigfärgen	bör	torka	minst	en	vecka	före	ev.	bättring.	Annars	vill	bättringen	

gärna	 bli	 matt.	 Kryper	 bättringsfärgen	 –	 torka	 av	 ytan	 med	 ex	 vis	 T-röd.	

Bättringen	blir	snyggast	om	den	utförs	till	”naturlig	kant”.	

• För	 rengöring	 av	 penslar	 och	 verktyg	 använd	 såpa	 och	 vatten.	 Undvik	

lösningsmedel,	om	nödvändigt,	återfetta	då	penseln	med	såpa.	

• För	rengöring	av	händer	och	hud	som	fått	färgstänk	använd	såpa	och	vatten.	

Vid	 färgstänk	på	 kläder	 –	 smörj	 in	 fläckarna	med	 såpa	och	 låt	 ligga	 i	 varmt	

vatten	under	natten.	Tvätta	sedan	som	vanligt.	


