Når du skal male med
Engwall o. Claesson linoljemaling:
Oppdatert: 26.04.16

1. Fuktighet:
Treverket må ikke overstige 15% fuktighet. Fuktighetsmål på utsatte
bygningsdeler. Mal aldri med risiko for regn eller tåke. Min. 10 grader.
2. Påføring: 
Det m
å s
trykes meget tynt og jevnt på per strøk. Ved tyke lag vil det
dannes «skinntørking», og ved ujevn påføring kan det oppstå ujevn glans.
3. Pensler:
Vi anbefaler svinebustpensler fra Gnesta, for jevn og tynn påføring av
linoljemaling. Den bør fordrives for et pent resultat. Penslene kan oppbevares i vann
fra dag til dag, når arbeidet pågår. Rengjøres i White Spirit og linoljesåpe.
4. Rør 
godt i spannet før og underveis i arbeidet. Det kan forekomme meget små avvik i
fargen på hvert spann, bland i mer maling halveis i spannet på hele overflater.
Gjelder kun toppstrøket.
5. Kvister: I
nnvenndig må særlig furukvist isolereres min. 2 strøk før maling. Utvendig
anbefales det ingen bruk av kvistlakk,p.g.a. vedheft.
6. Utvendig tynning:
Vi anbefaler å bygge malingsstrøkene fra magert (grunning) til fet
(toppstrøk) Utvendig linoljemaling skal tynnes 40% med Lavaromatisk White Spirit
ved grunning. Første strøk tynnes 25%, og ved toppstrøk benyttes den ufortynnet.
Sterk sugende områder krever 1 strøk ekstra (ufortynnet)
7. Innvendig tynning : L
inoljemaling bør tynnes 20% med Lavaromatisk White Spirit
ved grunning, første strøk 10% og 2 strøk benyttes den ufortynnet. Innvendig kan evt.
White spiriten kuttes ut, stryk da magert på.

8. Sparkel/kitt:
Dersom underlaget er forskjellig sugende, kan det oppstå matte felter.
Disse feltene bør få et ekstra strøk før toppstrøk. Bruk en oljesparkel og linoljekitt til
sparkling og innglassing. Ikke bruk syntetisk kitt eller andre typer fugemasser.
9. Gulning:
Vær oppmerksom på at all linoljemaling gulner. Ulike faktorer som
temperatur og lys påvirker dette.
10. Lukt: L
inoljemaling lukter herlig linolje i lengre tid etter tørking. Dette er ikke
helseskadelig. Kjerringråd: sett ut eddikskåler og sitron skiver. Anbefaler ikke
linoljemaling inni skap og lignende p.g.a lukt og gulning
11. Tørk:
God ventilasjon. Linoljemaling trenger tilgang på ny, frisk luft for å tørke.
Varmt og tørt klima. Utvendig anbefales det å male imellom Mai og August. Viktig
med god tørk i mellom strøkene. Ca. 13 dager. Maling på veldig varme overflater kan
gi for hurtig tørk og gi solblærer.
12. Gulv:
Dersom man benytter linoljemaling på gulv, må man være oppmerksom på
tørketiden. Begregn 13 mnd før malingen er gjennomtør.
13. Vask: U
nngå bruk av basiske vaskemiddel, som inneholder lut, før maling med
linoljemaling. Rester av lut på veggen kan forsåpe malingen. Vi anbefales vask med
salmiakk og litt husvask før maling. Blandingsstyrke etter behov. Soppdrepere kan
benyttes før maling. Innvendig vedlikehold: vask med ph nøytralt vaskemiddel. Vent
45 uker før rengjøring på nymalt overflate.
14. Vinduer og dører:
Ved maling av vinduer og dører med linoljemaling bør man være
oppmerksom på at ved lukking for tidlig, kan de “lime” seg sammen. Vi anbefaler
som et tilltak vaselin eller talkum på falsen. Ikke stram de til karmen. Lukk opp
vinduene og dørene jevnlig i tiden etter at de er nymalt. Det er viktig å la de tørke
godt!
15. Opbevares
frostfritt.
16. Brannfare
! Filler brukt til linoljemaling kan selvantenne. Legg filler i vann eller i en
egnet brannsikker beholder.

