
 

Datablad 

Domestic Rödfärg 
 
Den klassiska färgen tillverkas enligt traditionellt recept förstärkt med 
linolja och ett enklare antimögelmedel. Vi tillverkar den klassiska 
rödfärgen med miljövänliga och specialanpassade ingredienser och 
metoder. 
  
Klassisk rödfärg ska strykas ut i tunt lager. Vid målning av nytt, obehandlat virke bör du stryka två 
gånger och bättringsmåla med en strykning efter 5–6 år. På redan slamfärgad yta räcker det att 
stryka en gång. Förarbetet består av att borsta bort lös färg. En slamfärg av hög kvalité, utvecklad 
enligt klassiskt recept förstärkt med linolja. Den täcker bra och har ett gott skydd mot påväxt av 
mögel och alger. 
 
Volym   10 liter 
Täckförmåga   ca 3 m2 per liter 
Kulör   Röd 
Typ   Slamfärg 
Bindemedelstyp  Mjölklister förstärkt med linolja 
Torktid   1 dygn 
Övermålningsbar  Minst 1 dygn 
Förvaras   Frostfritt 
Förtunning   Vatten 
Rengöring verktyg  Vatten 
Färg   Närmaste NCS: S 5040-Y80R 
Antal strykningar  2 gånger vid nymålning 
Appliceringstemperatur  Minst +5°C 
Utomhus   Ja 
Verktyg   Pensel 
 
ANVÄNDINGSOMRÅDE: 
Utomhusfärg för nytt ohyvlat virke eller för ommålning av tidigare slamfärgade ytor. 
MÅLA PÅ NYTT VIRKE: 
Grunda med slamfärg som förtunnats med ca. 10%vatten. Vänta minst ett dygn innan du färdigmålar med 
förtunnad färg. Måla så tunt som möjligt till god täckning erhålls. 
MÅLA OM PÅ TIDIGARE SLAMFÄRGADE YTOR: 
Borsta fasaden ren från smuts och ta bort löst sittande material med piassavakvast. Avsluta med att ta bort 
damm med en mjuk borste. Använd munskydd. Måla med rödfärg som förtunnats 
med 10% vatten. Måla så tunt som möjligt till god täckning erhålls. 
TIPS FÖR ATT FÅ ETT BRA RESULTAT: 
Täck över husgrund, stuprör och fönster med skyddspap eller plast. Måla ej i direkt solsken (färgen torkar för 
snabbt med risk för flagning). Undvikk att måla vid längre temperaturer än +5 grader C. Finns risk för 
mögelsporer i virket, behandla först med antimögelmedel. Måla med rödfärgspensel eller plafondpensel. 
Arbeta in färgen i tunt skikt. Måla uppifrån och ned. På spikskallar, kvistar och kådrika områden kan färgen 
”smita” vid första målningen. Dessa ytor kan man rugga upp med ett grovt sandpapper. Om flagning 
uppstår borsta bort löst material och måla om med slamfärg som förtunnats med 10% vatten. Penslar 
rengörs i vatten. 
SLAMFÄRGENS INNEHÅLL: 
Järnoxidpigment, linolja samt mjöl, järnvitriol och vatten. Färgen innehåller antimögelmedel. Innehåller inga 
blyföreningar. 
Färgen är vattenbaserad och bör användas inom något år samt måsta förvaras frostfritt. Vid omröring tunnar 
färgen snabbt.  
Flytande färgrester skall ej hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Ta bort mesta möjliga färg 
från målningsverktygen före rengöring. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer. 


