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Målningsanvisningar för Lasol Fasadmatt
på utvändig träpanel
Målningssystemet:
Lasol Fasadmatt målningssystem för utvändig målning av träpanel består av
följande produkter:
•
•
•

Lasol Grundolja V
Lasol Utomhusgrund
Lasol Fasadmatt

- för utsatta ställen som ändträ och skarvar
- 1 gång på omålade ytor
- 2 gånger flödigt

Samtliga produkter är vattenburna och uppbyggda på fet alkydemulsion och
kallpressad rå linolja som bindemedel (förnyelsebara råvaror). Detta ger en djup
penetration i träet, och därmed ett bra skydd mot fuktupptagning, samt god
vidhäftning.
De innehåller fungicider som effektivt bromsar tillväxt av svartmögel och alger.
Materialåtgång: Sågat virke 5-7 m²/liter. Hyvlat virke 7-9 m²/liter
Torktid: Dammtorr efter ca 3 timmar och genomtorr/övermålningsbar efter ca
24 timmar vid +20°C och 50% relativ luftfuktighet. Torkning sker genom
vattenavgång och oxidation.
Applicering: Pensel
Förtunning/rengöringsmedel: Vatten
Förpackning: 1, 5 eller 10 liter plasthink
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Allmänt:
Undvik att använda rengöringsmedel med pH över 8 då alkyd- och linoljefärger
bryts ned av högt pH.
Observera att mörka kulörer blir betydligt varmare än ljusa i syd och sydväst
lägen utan skyddande omgivning och blir därför känsligare för kritning/blekning.
Detta medför kortare underhållsintervall för mörka och svarta kulörer.
Vita och ljusa kulörer är mer utsatta för mögelangrepp i skyddade lägen. På
norrsidan, bakom växtlighet nära fasaden, vid takfoten och liknande ställen. Där
kan det vara aktuellt med rengöring med alg- och mögelmedel oftare än på
andra ytor.
Målning enligt anvisningarna med tillräckliga mängder färg förlänger
underhållsintervallen.

Val av färgtyp:
Vid ommålning är det viktigt att veta vilken sorts färg som panelen är målad med
tidigare. Man bör fortsätta använda samma typ av färg vid ommålning.
Slamfärg (typ Falu rödfärg) kan endast målas om med slamfärg.
Är fasaden målad med vattenburen akrylatfärg är det olämpligt att övermåla
med en alkydfärg som Lasol Fasadmatt. Vill man ändå måla med alkydfärg måste
man ta bort all akrylatfärg tills en ren träyta erhålles.
Är det tidigare målat med alkyd- eller oljefärg så går det bra att måla över med
Lasol Fasadmatt.
För att kontrollera vilken ursprunglig färgtyp det rör sig om kan man ta en trasa
med T-sprit och gnugga på ytan. Löser sig färgen och blir gummiliknande är det
målat med en akrylatfärg. Tar man en trasa med kaustiksodalösning eller lut
(alkaliska medel) och gnuggar på panelen och färgen löser sig är den målad med
en alkyd- eller oljefärg.

Förberedelser:
Träet skall vara torrt och rent före målning och fuktkvoten får vara max 16 %.
Fuktigt virke och låg temperatur hindrar penetrationen av olja och färg vilket ger
ett försämrat skydd mot fuktskador. Även torken påverkas negativt.
Undvik målning på kraftigt solvärmda ytor, i direkt solljus, vid lägre temperatur
än 10°C eller vid risk för regn eller dagg.
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Nytt trä:
Borsta bort lös smuts och eventuellt grånad ytved. Skrapa bort kåda. Vänta inte
för länge med målningen på nytt trä då trä som utsätts för sol, vind och regn
grånar och ger en sämre vidhäftning samt större risk för mögel- och algangrepp.

Tidigare målat trä:
Skrapa och borsta bort all löst sittande färg och lös smuts. Skrapa bort flagnande
färg ordentligt ner till fast underlag. Grånat trä ska slipas bort till friskt trä.
Mekaniska skador på panelen bör lagas. Vid större skador kan hela eller delar av
panelen behöva bytas ut.

Rengöring:
Tvätta de ytor som skall målas med lämpligt neutralt fasadrengöringsmedel.
Undvik att använda rengöringsmedel med pH över 8 då alkyd- och linoljefärger
bryts ned av högt pH. Använd mildare rengöringsmedel med neutralt pH eller
skölj mycket noga med vatten så att inga rester finns kvar.
Det är också viktigt att tvätta panelen med alg- och mögeltvättmedel om den är
angripen och missfärgad av mögel och/eller alger. Färgens skydd mot alger och
mögel bromsar uppkomsten av ny påväxt men tar inte bort den gamla. Börja
nerifrån och arbeta uppåt. Skölj därefter noga med rent vatten och låt torka
ordentligt.
Var försiktig vid användning av högtryckstvätt. För högt vattentryck kan ge
skador på panelen samt fuktskador bakom fasadpanelen och i isolering.

Målning:
Mätta trärena ytor, omålade skarvar, ändträ, spik- och skruvhål samt skador med
Lasol Grundolja V. Grundmålas efter ca 24 timmar.
Grundmåla ytor utan färg med Lasol Utomhusgrund. Täckmålning bör ske
tidigast efter ca 24 timmar men senast inom 6 månader.
Lasol Fasadmatt ska appliceras flödigt och jämnt med pensel två gånger. Första
skiktet ska vara genomtorrt, tar ca 24 timmar vid 20°C och 50 % relativ fuktighet,
innan målning av det andra skiktet. Till förtunning och rengöring används vatten.
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Vid osäkerhet rådgör med din färgleverantör eller kontakta Engwall o. Claessons
kundtjänst.
Säkerhetsdatablad finns på vår hemsida www.lasol.se.
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