
MÅLNINGSRÅD 

Steg 1 – Grundolja, djupverkande, träskyddande och moståndskraftig 

Grundolja Aqua är en vattenburen, penetrerande grundolja för grundning av trä utomhus. 

Den fungerar som första behandlingen i färgsystem innan färdigmålning med grundfärg och 

toppfärg. Främst avsedd för nytt virke och helt nödvändig på ändträ, skarvar och fogar på 

nytt virke före vidare målning. 

Läs igenom bruksanvisningen på burken. Rör om oljan väl från botten innan du börjar måla. 

Måla inte om det är kallare än +8gr C. Underlaget skall vara rent, torrt och fast.  

Grundoljan skall tränga väl ini virket utan att bilda film. Undvik blanka fläckar på kvistar och 

mättat trä genom avtorkning med en trasa fuktad med vatten. Var speciellt noggrann med 

skarvar och ändträ.  

 

Steg 2 – Utegrund, hög vidhäftning och lättmålad 

Utegrund Aqua är en vattenburen oljegrundfärg för grundmålning av trä utomhus. 

Produkten är främst avsedd för nytt virke. Är vattenfast och bygger på naturliga specialoljor, 

vilket ger träet ett mycket bra skydd mot skadlig påverkan samtidigt med maximal 

penetration och vidhäftning mot underlaget. 

Läs igenom bruksanvisningen på burken. Rör om oljan väl från botten innan du börjar måla. 

Måla inte om det är kallare än +5gr C. Underlaget skall vara rent, torrt och fast. 

Måla 2 gånger. Måla hellre flera tunna skikt, med någon dags torktid emellan, än få tjocka 

skikt. Vid nymålning rekommenderas minst 2 skikt. 

 

Steg 3 – Fasadfärg, lättmålad, högsta UV-skydd, hög täckförmåga 

Colorex Titan är en självrengörande och lättstruken fasadfärg som ger ett extremt slitstarkt 

resultat och högsta glans- och kulörstabilitet. Unik hybridkombination av polyuretanalkyd 

och akryl som ger ytan en suverän flexibilitet, minimal vattenupptagning samt högsta 

smutsavvisning och mögelskydd. 

Börja med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken. Rör om oljan väl från botten 

innan du börjar måla. Måla inte om det är kallare än +8gr C. Kontrollera att underlaget är 

torrt före målning, maximalt 16% fuktkvot. Måla inte på solheta ytor eller om det är risk för 

regn det närmaste dygnet eller dagg inom 1-2 timmar efter målningen avslutats. Färdigmåla 

med två skikt Colorex Titan med rekommenderad torktid emellan.  


