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Produktinformation

Falu Rödfärg – mer än röd 

Falu Rödfärg är en slamfärg med vacker matt yta och grova kisel-

syrakristaller som bryter och reflekterar ljusets strålar. Det ger 

ett unikt samspel med omgivningarna där färgen ändrar karaktär 

beroende på väder, vind och solens styrka. I varmt kvällsljus blir 

den röda färgen intensiv, nästan självlysande. Falu Rödfärg har en 

femhundraårig tradition i Sverige och är idag ett lika naturligt val 

till arkitektritade villor och offentliga byggnader som till sommartorp 

och sjöbodar.

Falu Rödfärg används till målning av obehandlat och ohyvlat virke 

och för ommålning av tidigare slamfärgade ytor. Även uttorkade 

laserade träytor och gammalt tryckimpregnerat trä kan målas med 

Falu Rödfärg. Färgen ger ett öppet skikt som låter träet andas. Fukt 

och vattenånga tillåts vandra fritt genom färgskiktet, vilket minskar 

risken för röta.

Målning med Falu Rödfärg 
Detta behövs: stålborste, mjuk borste eller kvast, plafondpensel, 

täckpapp eller plast och munskydd vid behov. Vatten och diskmedel 

för rengöring av penslar och färgstänk. Bra hjälpmedel såsom säkra 

stegar, bockar och ställningar gör arbetet lättare och roligare.

Teknisk beskrivning

Bindemedel Vetemjölsklister förstärkt med linolja
Pigmenthalt 18 %
Linoljehalt 8 %
Konserveringsmedel Järnvitriol
Lösningsmedel Vatten
Spädning Vatten 
Täckförmåga Ca 3 m2 / liter
Torktid Ca 1 timme vid 23 °C och 50 % luftfuktighet
Övermålningsbar Efter ca 1 dygn vid 23 °C och 50 % luftfuktighet
Glans Helmatt
Burkstorlek 5, 10 och 50 liter
Verktyg Plafondpensel eller hornsugga
Rengöring av verktyg Vatten och diskmedel
Brandfarlighet Ej brandfarlig vara
Lagring Frostfritt

Se även text på burken. Säkerhetsdatablad kan rekvireras på 
www.falurodfarg.com eller via telefon 023-78 23 25.

Vänd >>
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1. Förarbete
Täck över husgrund, stuprör, fönster, blom-

mor och andra växter med papp eller plast. 

Låt skyddet sitta kvar några dagar tills färgen 

torkat ordentligt. Kontrollera träets kondition 

(att det är torrt och fast) genom att trycka 

med kniv eller skruvmejsel på utsatta ställen. Är det mjukt kan det 

vara rötskador som måste åtgärdas innan målningen påbörjas.

Nymålning

Borsta eller tvätta bort löst sittande smuts. Det obehandlade virket 

grundas en gång med Falu Rödfärg förtunnad med 10–20 % 

vatten. Färdigmåla, efter minst ett dygns torkning, med en strykning 

oförtunnad färg. Du kan även färdigstryka direkt med oförtunnad 

färg. Måla då ytterligare en gång efter ca 2 år. Ska du bygga ett 

prefabricerat hus som du vill måla med Falu Rödfärg är det viktigt 

att du kontrollerar att det fabriksgrundmålade virket från din leveran-

tör kan övermålas med Falu Rödfärg. Det bästa är att redan vid 

beställningen ange att fasaden ska levereras grundmålad med Falu 

Rödfärg, alternativt helt omålad.

Ommålning

Vid ommålning avlägsnas löst sittande färg och smuts med stål-

borste. Därefter borstas hela ytan med mjuk borste eller kvast. 

Använd gärna munskydd eftersom det kan damma en del. Träet 

kan även rengöras med högtryckstvätt. Undvik dock högsta tryck 

då virket kan skadas. När ytan torkat stryker du den en gång med 

oförtunnad färg. Vid misstanke om mögelsporer i virket bör detta 

behandlas med mögelhämmande medel före målning.

2. Målning
Rör om färgen ordentligt. Stryk ut Falu 

Rödfärg i tunna lager med plafondpensel 

eller liknande. Allt för tjocka lager färg kan 

medföra sprickbildning i färgskiktet och 

flagning. Måla även ändträet med Falu 

Rödfärg. Stryk mindre partier ända uppifrån och ner för att undvika 

en eventuell skarv mellan övre och nedre partiet på fasaden. Måla 

inte på starkt solvärmd yta, vått trä eller om det är risk för nattfrost. 

Fuktkvoten i träet bör vara under 15 % och lägsta temperatur för 

målning är +5 °C.

Byt färgparti vid knutarna

Pigmentet i Falu Rödfärg är en naturprodukt från Falu gruva. 

Kulören på pigmentet kan variera något beroende på olika pigment-

bränningar. Måla därför med färg som har samma satsnummer och 

byt parti vid naturliga avgränsningar som husknutar och liknande. 

På spikskallar och kvistar kan färgen smita vid första målningen, 

men täcks vid nästa målningstillfälle. Var försiktig med bättrings-

målning efter att färgen torkat eftersom det kan ge ett fläckigt 

intryck.

3. Torktid och efterarbete
Falu Rödfärg torkar på ca 1 timme och 

är övermålningsbar efter cirka 1 dygn. Låt 

dock skyddet kring fönster och husgrund 

sitta kvar några dagar för säkerhets skull. 

Vid kraftigt regn kan nymålad färg rinna och 

färga grunden. Eventuellt färgspill på stenar, betong, trädgårdsplattor 

och liknande tas bort med en svagt sur lösning (ph <7). Överbliven 

färg och förbrukade verktyg etc. lämnas in till en miljöstation i 

kommunen.

Välkommen att kontakta oss för frågor, beställning av färg eller färgprover:
Falu Rödfärg 791 80 Falun.
Tel 023-78 23 25 Fax 023-78 27 08  info@falurodfarg.com   
www.falurodfarg.com
Stora Kopparbergs Bergslag AB är ett helägt dotterbolag till Stora Enso.


