
TRADITION LINOLJEFÄRG 

För aktuell 
uppdatering: 

www.beckers.se  

Tradition Linoljefärg är byggd på traditioner se-
dan flera hundra år och är baserad på linolja och 
zinkvitt. Färgen har mycket hög andel bindemedel 
och är nästan fri från lösningsmedel.  
 
Tradition Linoljefärg är avsedd för ny och ommål-
ning av träfasader, fönster och snickerier utom-
hus. Även lämpad för väl rostskyddat stål.  
 
GÖR SÅ HÄR  

Tvätta smutsiga ytor. Skrapa slipa och borsta bort 
löst sittande färg och grånat, poröst trä. Hyvlade 
ytor samt bilade stockar ska ruggas upp med ett 
grovt sandpapper före målning. Vid Grundmåla, 
tjocka och spruckna färgskikt bör färgen avlägsnas 
helt. Mattslipa blanka och hårda färgytor. grundmåla 
omålat trä med Tradition Linoljefärg spädd 40%. 
Mellanstryck hela ytan med Tradition Linoljefärg 
spädd 20%.  
 
Färdigstryk tunt 1 - 2 gånger med ospädd Tradition 
Linoljefärg.  
 
VIKTIGT  

Rör om färgen före användning. 
 
Underlaget skall vara torrt vid målning, max 16% 
fuktkvot.  
 
Måla inte på solheta ytor. Måla inte heller vid risk för 
regn och dagg inom ca 8 timmar från målningens av-
slutande. Mycket hög luftfuktighet och låga tempe-
ratur förlänger torktiden och kan förorsaka nerma-
tätning. Tjocka skikt vid applicering kan ge rynktork. 
 
OBS! innehåller linolja. risk för självantändning. an-
vända trasor, trassel m.m. läggs i vatten eller eldas 
upp. 
 
För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer 
och hemsida. 
 
 

 
 

NÄR DU MÅLAT KLART  

Flytande rester och tvättvätska utgör farligt avfall 
och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lo-
kal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till 
återvinningsstationer eller -centraler.  
 

TEKNISK INFORMATION 

2013-12-19 

AMAHUS LCS2 
MÅLNINGSMATERIAL: 

5 

VOC gränsvärde (Kat A/d):300g/l (2010) 
Produktens VOC:<300g/l 

TORKTID VID +23°C OCH 50% 
RELATIV LUFTFUKTIGHET 

klibbfri efter ca 24 tim. 
Övermålningsbar efter ca 48 tim. 

MÅLNINGSTEMPERATUR mellan +5°C till + 25°C yttemperatur 

MATERIALÅTGÅNG 7-12 m2/liter på sågat trä. 9-14 
m2/liter på hyvlat trä 

GLANS halvblank 

VERKTYG RENGÖRES MED alifatnafta el. penseltvätt 

VERKTYG pensel 

SPÄDNING alifatnafta el. terpentin 

BINDEMEDEL linolja 


