Täck över husgrund, stuprör, fönster och stenläggning med papp eller plast. Får du färgstänk
på fel ställen så torka med en trasa med vatten
och lite diskmedel innan det hunnit torka.

möjligt. Den gamla färgen kan synas när träet
rör på sig när årstiderna växlar eller när den nya
färgen slitits ner av väder och vind.

Vid kraftiga regn kan färgen fälla, vi rekommenderar därför att man inte lägger stenplattor ända
in till husväggen utan lämnar några decimeter
med annat fyllnadsmaterial.

Falu Rödfärgs älskade slamfärg finns även i kulörerna Grå, Svart och Ljusröd.

Falu Rödfärgs kulörer kan variera något beroende på olika pigmentbränningar. Använd färg
ifrån samma batch på varje fasadsida och om du
måste byta så gör det vid husknutarna. Batchnummer står på hinken.

Sveriges mest mest beprövade husfärg och kulör är inte bara en
färg, det är svensk kulturhistoria på burk.

Skall även knutar, foder och vindskivor målas så
rekommenderar vi Falu Rödfärg Knut&Foder som
ger en perfekt harmoni med mattheten som du
finner i Falu Rödfärg Original.

Är fasaden tidigare målad med slamfärg räcker
det att du borstar ytan noggrant med en kvast
(typ Piassava) med stålborst eller stålborste.
Borsta ända ned till fast underlag så att lös färg,
pigment och grånat trä försvinner.
Använd munskydd, skyddsglasögon och gärna
handskar när du borstar rent din fasad då det
kan damma en hel del.
Det är viktigt att döda av alger och mögel innan
du målar! Använd någon form av alg- & mögeltvätt. Om det finns mögelsporer kvar i virket
finns det risk för att det börjar växa igen direkt
efter målningen.
Att byta kulör går bra, tekniskt sett. Då är det viktigt att borsta bort så mycket gammal färg som

Falu Rödfärg Knut&Foder är framtagen utifrån historiskt traditionella kulörer för
målning av snickerier som exempelvis knutar, foder och vindskivor.
Tillsammans med Sveriges mest beprövade fasadfärg, Falu Rödfärg slamfärg,
tar Knut&Foder det svenska kulturarvet in i framtiden.

På spikskallar och kvistar kan färgen ”halka av”
vid första målningen. Häll i lite diskmedel i färgen
som du ska måla över spikarna med så fäster det
bättre, ca 1 % blandning.
Stryk några få brädor i taget i hela dess längd för
att undvika överlappningseffekter, dvs blankare
partier med tjockare färg.
Falu Rödfärg Träfasad är en modern husfärg som ger samma känsla
och matta yta som slamfärg men erbjuder fler traditionella kulörer
och har flexiblare egenskaper än slamfärg som gör att Träfasad kan
målas även på andra färgsystem.

Måla inte på starkt solvärmd yta eller vått trä
(fuktkvoten i träet bör vara under 18 %, fråga din
virkesleverantör).
Rör ordentligt i färgen innan målning. Använd rena
verktyg för att undvika bakterier i färgen.
Tycker du färgen är för tjock? Späd ut den med lite
vatten för en konsistens som blir mer lättarbetad.
Tycker du att färgen är för tunn? Konsistensen på
färgen kan variera, oftast beror det på mjölet som
används som bindemedel. Färgen går lika bra att
använda ändå.
Falu Rödfärg skall målas tunt, färgen skall arbetas
in i träet. Ett tunt stryk med färg vid ommålning.
Två tunna stryk med färg vid nymålning, varvid
färgen vara utspädd med 10% vatten vid första
stryket. För tjocka lager kan orsaka att färgen flagnar. Vi rekommenderar Falu Rödfärg pensel som
med unik sammansättning på borsten ger tunna
lager. Du får ett bättre resultat och sparar tid.

Falu Rödfärgs penslar av yttersta kvalitet är perfekt
anpassade för just Falu Rödfärgs unika slamfärg. Vanliga
penslar släpper igenom för lite eller för mycket färg,
vilket påverkar slutresultatet negativt.

Ta bort så mycket färg som möjligt från
målningsverktygen före rengöring i vatten.
Häll inte ut färgrester i avloppet. Både färgrester
och tomemballage lämnas till återvinningsstation.
Penslar och färgstänk rengör du enkelt med vatten
och lite vanligt diskmedel.

Falu Rödfärgs stålborstar är perfekt anpassade
för bästa möjliga förarbete för målning på träytor.
Styvheten i själva borsten är nyckeln för att effektivt
ta bort gammal färg utan att skada träfasaden.

VILL DU FÅ KONSULTATION
OM JUST DITT HUS OCH DIN
MÅLNING SÅ PRATA MED
VÅRA DUKTIGA ÅTERFÖRSÄLJARE. DE KAN HJÄLPA
DIG MED DET MESTA!

Falu Rödfärg Original är en slamfärg för målning av obehandlat och ohyvlat virke av gran och för ommålning av
utomhusytor tidigare målade med slamfärg.
Nytt, obehandlat virke grundmålas först med en strykning
Falu Rödfärg Original utspädd med 10–15% vatten. Låt
torka 1 dygn. Därefter strykes virket en gång till med oförtunnad färg.
Ska du bygga ett prefabricerat hus som du vill måla med
Falu Rödfärg Original är det viktigt att du säger till redan vid
beställning att fasaden ska grundmålas med Falu Rödfärg
eller levereras ohyvlad och ogrundad.
1 Liter Falu Rödfärg Original räcker till ca 3 kvadratmeter
fasad, 1 Liter Falu Rödfärg Knut&Foder eller Falu Rödfärg
Träfasad räcker till ca 6 kvadratmeter yta.
Vid ommålning är det viktigt att färglagret hinner åldras och
börjar krita (pigmentet sitter löst på fasaden) innan du målar
om. Målar du om för ofta hinner inte linoljan i färgen att brytas ner vilket ger sämre fäste, och färgen kan börja flagna.

Falu Rödfärg har idag ett växande sortiment av produkter
kopplade till hus och hem. Den ursprungliga röda
slamfärgen har utvecklats med nya kulörer och idag finns
Falu Rödfärg Original som röd, ljusröd, grå och svart
handstrykningsfärg. Den finns också som sprutfärg för
målning av större fastigheter och ekonomibyggnader.
Falu Rödfärg Original är Sveriges mest beprövade husfärg,
men den har en begränsning. Den kan bara målas på omålat
eller slamfärgat trä. Därför har vi tagit fram ett modernt
alternativ för alla som vill, men inte har kunnat, ge sitt hus
den klassiskt vackra, matta ytan: Falu Rödfärg Träfasad
som erbjuder den moderna fasadfärgens egenskaper i
kombination med slamfärgens traditionella utseende.
Fasadfärgerna kompletteras av Falu Rödfärg Knut&Foder

Stora Kopparbergs Bergslag AB, Falu Rödfärg, 791 80 Falun.
Tel 023-78 23 25, Fax 023-78 27 08, info@falurodfarg.com,
www.falurodfarg.com.

Lägsta dygnstemperatur för målning är +5°C för
Falu Rödfärg Original och +10°C för Falu Rödfärg Knut&Foder samt Träfasad. Undvik även att måla om det är risk för
frost under natten.
Falu Rödfärg Original torkar på ca 1 timme, den är genomhärdad på 1 dygn. Vid nymålning, vänta minst ett dygn
innan du målar det andra lagret.
Falu Rödfärg skall målas tunt, färgen skall arbetas in i träet.
Ett tunt stryk med färg vid ommålning. Två tunna stryk med
färg vid nymålning, varvid färgen vara utspädd med 10%
vatten vid första stryket. För tjocka lager kan orsaka att
färgen flagnar. Vi rekommenderar Falu Rödfärg pensel som
med unik sammansättning på borsten ger tunna lager. Du
får ett bättre resultat och sparar tid.
Förvara färgen frostfritt och förslut en öppnad burk
ordentligt. Oöppnad burk håller i ca två år.
Överbliven färg lämnar du till en miljöstation och
emballaget lämnar du till returstationen för förpackningar
enligt din kommuns anvisningar.

– en produkt speciellt utvecklad för husets mest utsatta
trädetaljer. Knut&Foder finns i en rad kulörer, hämtade ur
den svenska byggnadstraditionen, och kombinerar slamfärgens vackra, matta yta med de kvaliteter du förväntar
dig från en modern snickerifärg.
Falu Rödfärg bidrar numera även med en speciell hemkänsla inomhus. Falu Rödfärg Filt är designad av formgivaren
Mia Svalänge och tillverkad i högkvalitativ ull. Ett stycke
svensk brukskonst, som i sin förrädiskt enkla grafiska form
berättar historien om Falu Rödfärg och dess roll i det
svenska landskapet.

