Vilka målerimaterial och vilken målarfärg skall
man välja?
Målarfärg och målerimaterialens funktion, kvalite och hållbarhet
Det finns (organisk) lösningsmedelsbaserade samt vattenbaserade målarfärger.
Vid invändig målning används oftast vattenbaserade målarfärger.
Vid utvändig målning används båda sorterna samt en hybrid som är en blandning av båda
sorterna. (vid ommålning skall man gärna använda samma sort som tidigare så målarfärgerna
inte motarbetar varandra kemiskt)
Torktiden är kortare på vattenbaserade färger jämfört med lösningsmedelbaserade färger.
Matt färg = låg slitageyta Hög blank = hög slitageyta
Men man får tänka på det estetiska utseendet också på grund av att glansvärde framhäver
struktur och upplevelse.
Rengöring
Finns för olika ändamål tex vanlig smuts, avfettning, mögel, alger, fönsterputs mm
Man oftast doserar styrkan själv efter behov- starkt eller svagt.
Täckmaterial
Papper för golv, plast för möbler, maskerings tejp, uv (blå) tejp den tätar bättre vid
linjedragning eller insparningar och lämnar inte några klisterrester efter sig.
Spackel
Heter oftast som behovet grov = grova spacklingar, medium, lätt gips baserad för stora hål
och torkar fort.
Snickerispackel är ett fintspackel finns också som snabbspackel, uretanspackel för metall och
utvändiga snickerier. Våtrumsspackel skall uppfylla funktionskraven i våtrumsbehandlingar.
Tät massa
Latex fog till att täta vinklar och hörn torra utrymmen är elastiskt och minskar sprickbildning
Finns för utvändigt bruk också.
Silicon samma funktioner som latex men i våtutrymmen.
Kitt tätar mellan glas och trä finns som linoljekitt och plastisk kitt som har längre livslängd.
Grundfärg
Fyller porer och ger en bättre vidhäftning, finns till olika ändamål också
Som rostskydd, fuktskydd, brandskydd, binda underlag, genomslag mm.

Glans värden i målarfärgerna avgörs av slitageytan.
Tak färg
z

Sovrum, vardagsrum hall = 2-5 glans

z

Kök minst 20 glans som funktion för rengöring av smuts, fett mm.

z

Våtrum skall ha en funktion av vattentät, vattenavvisande målarfärg med minst 50
glans.

z

Trapphus korridorer mm har medelhöga slitageytor och skall ha minst 7-10 glans.

Väggfärg
z

Sovrum, vardagsrum, kontor hall, medel slitage minst 7-10 glans

z

Kök våtrum trapphus korridorer har samma glans och funktion på väggfärg som takfärg

Snickerifärg
Glansvärden 20-90 snickerier är hårt utsatta för slitage och smuts som socklar, dörrar, fönster,
foder, karmar, luckor mm.
Metall
Har samma behov som snickerier, alltså 20-90. Elementfärg/radiatorfärg skall ha en
värmebeständig funktion.
Klister
z

Tapetlim finns som pulver eller färdigblandad är till för papperstapeter

z

Vävlim är till för strukturtapeter, vinyltapeter, glasfiberväv, fibertapeter

z

Våtrumslim skall ha funktionen i våtrumsprogram till våtrumstapeter, glasfiberväv för
våtrum

Väggbeklädnad
z

Papperstapeter används i utrymmen med låga slitage ytor

z

Fibertapeter har låg slitage yta

z

Vinyltapeter har hög slitage yta

z

Väv har hög slitage yta

Golvfärg
Betong har en komponents för medel slitage och två komponents för hård slitage glansvärden
70-90.
Trä: olja ger en matt och mjuk yta. Lack ger en hård och glansvärden mellan 20-90.
Fasader och snickerier
Mineraliska fasader är den skyddande ytan i sig själv men behöver en skydd för fukt.
inträngning målarfärg i glansvärden matt.
Träfasader har en mindre slitage än fönster, knutar vindskivor men skall ändå utstå för som
sol, vind, vatten, snö glans 20-60.
Fönster knutar vindskivor snickerier 40-90.

Relaterade länkar
z

Målning - hur du lyckas med målning och tapetserar själv

z

Färgkartor - hur du väljer rätt målarfärg och upplevelse

z

Måleriprodukter - vilka måleriverktyg används och varför?

z

Övriga tips & råd

www.alcro.se, www.flugger.se, www.nordsjo.se, www.beckers.se, www.tecknos.se, www.caparol.se, www.eco.se,
www.durosweden.se, www.borastapeter.se, www.farg-kvalitet.com, www.anti-corrosion.com, www.ncs.se
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