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Falu Rödfärg är inte bara en husfärg, det är svensk  
kul turhistoria på burk. Rödfärgens historik kan spåras 
ända till 1500-talet och idag är den ett lika naturligt val till 
arkitektritade villor och offentliga byggnader som till som-
martorp och sjöbodar. Trä är levande och till skillnad från 
plast och oljefärger lever Falu Rödfärg med sitt underlag. 
Den låter träet andas, vilket minskar risken för röta, och 
den följer träets naturliga rörelser i sol, regn, snö, värme 
och kyla. 

Falu Rödfärg innehåller pigment från Falu gruvas mine-
ralisering. Av kopparfattig malm, som vittrat under århun-
draden, bildas ”rödmull”, som förutom koppar innehåller 
en sällsynt sammansättning av mer än tjugo olika naturliga 
mineraler som exempelvis järnockra, kiselsyra och zink. 
Resultatet är en färg med vacker matt yta med grova 
kiselsyrakristaller som bryter och reflekterar ljusets strålar. 
I varmt kvällsljus blir den röda färgen intensiv, nästan 
självlysande. 

Genom den långa erfarenhet och beprövade produktions-
metod som Falu Rödfärg har kan man skapa en färg som 
har en kulörstabilitet och hållfasthet, som i tester, visat 
sig vara absolut bäst på marknaden. Den unika sam-
mansättningen av mineraler skapar ett vackert resultat 
som håller över lång tid. Detta sparar både tid och pengar 
för dess användare.     

De naturligt skyddande egenskaperna är en förklaring till 
varför Falu Rödfärg blivit Sveriges mest älskade utomhus-
färg. 

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 Original förutsatt att 
fasaden levereras utan grundfärg eller är grundad med 
slamfärg. 
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