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NÄR, VAR OCH HUR MÅLAR MAN
MED FALU RÖDFÄRG?

Börja med att kontrollera att varumärket finns på förpackningen. Det är din garanti för att det är Falu Rödfärg
med pigment från Falu Gruva.

VAD KAN JAG MÅLA?
Falu Rödfärg är en utomhusfärg för obehandlat och ohyvlat
virke av fura eller gran och för ommålning av ytor tidigare
målade med Falu Rödfärg. Nya prefabricerade hus kan
målas med Falu Rödfärg förutsatt att fasaden levereras
utan grundfärg eller grundad med Falu Rödfärg.

NÄR SKA JAG MÅLA? Bästa resultat uppnår du om du målar
när det är ”lagom” varm och ”lagom” torrt. Måla inte på
en starkt solvärmd yta (färgen torkar för snabbt med risk
för flagning) eller på vått trä (fuktkvoten bör vara under
15 %). Lägsta dygnstemperatur för målning är +5 °C.

HUR SKA JAG MÅLA?
Finns risk för mögelsporer i virket, behandla först med
mögelhämmande medel. Täck över husgrund, stuprör,
fönster och stenplattor med papp eller plast. Låt skyddet
sitta kvar några dagar upp till en vecka om det är risk för

regn. Rör om färgen väl, använd rena verktyg. Måla med
en rödfärgspensel eller en plafondpensel. Nytt och obehandlat virke grundmålar du en gång med Falu Rödfärg
som har förtunnats med 10–20% vatten. Vänta minst
ett dygn innan du färdigmålar med en strykning oförtunnad färg. Tänk på att färgen ska arbetas in i virket i
tunna skikt, måla inte för tjockt. Målar du om en tidigare
slamfärgad yta så räcker det normalt att borsta bort löst
sittande färg och smuts. Börja gärna med en stålborste
och borsta sedan hela ytan med en kvast. Använd andningsskydd då det kan damma en del. När fasaden är ren
från smuts och damm målar du en gång med oförtunnad
Falu Rödfärg. Om det är stora ytor som skall målas är ett
bra alternativ att sprutmåla. För sprutfärgning används
en speciell kvalitet, Falu Rödfärg Sprutfärg, som är något
tunnare och säljs i större förpackningar. Falu Rödfärg är
en levande produkt och kulören kan variera lite beroende
på olika pigmentbränningar. Färghinkarna är märkta med
batchnummer, numret hittar du längst upp på hinken strax
under locket. Byt batch vid en husknut för att undvika
nyansskillnader.

Falu Rödfärg finns numera i fyra kulörer:
klassiskt röd, gammaldags ljusröd,
modernt svart och senaste tillskottet grå.

Trä är levande och till skillnad från plast
och oljefärger lever Falu Rödfärg med
sitt underlag. Den bildar inte något tätt
skikt utan låter träet andas, vilket minskar risken för röta, och den följer träets
naturliga rörelser i sol, regn, snö, värme
och kyla. Dessutom känns faktiskt Falu
Rödfärg som en livs levande arbetskamrat när den hjälpsamt slätar ut sig och
fyller ut i skarvar, glipor och kvisthål. En
vänligare målarfärg är det svårt att hitta.

Falu Rödfärg består av ingredienser ur
naturens förråd. Lösningsmedlet är vanligt
vatten och bindemedlen är linolja och
mjöl. Pigmentet har Moder Jord skapat i
en tusenårig process med kopparhaltig
malm, och därefter genom ett samspel
med sol, vind och vatten där malmen
vittrar och pigmentet frigörs. Pigmentet
har en unik sammansättning av mer än
tjugo naturliga mineraler som hjälper till
att skydda ditt hus mot väder och vind.

De naturligt skyddande egenskaperna
är en förklaring till varför Falu Rödfärg
blivit Sveriges mest älskade utomhusfärg.
En annan är att färgen samspelar så väl
med naturen. Den rätta faluröda kulören
uppnås genom att pigmentet bränns till
exakt rätt temperatur. Ju högre värme desto mörkare färg och numera finns Falu
Rödfärg i fyra jordnära kulörer. Klassiskt
djupröd, en lite ljusare röd, svart och grå.
Alla med samma naturliga ursprung.
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