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De tips och råd vi lämnar i den här foldern gäller 
framförallt för träfasader, knutar, fönsterfoder och 
vindskivor som ska målas om. Men du kan följa  
stora delar av beskrivningen även när det gäller 
omålat eller laserat trä. 
 Viktigt är att du tidigt bestämmer vilken typ av 
färg du vill använda som täckfärg, alltså för själva 
slutmålningen. Beroende på om du väljer akrylat-
färg, oljefärg, slamfärg, lasyr eller någon annan typ 
så skiljer sig underarbetet något. Dessutom gäller 
det att välja rätt typ efter vad t ex huset tidigare är 
målat med. Hör efter där du köper färgen om du är 
osäker  på vilken typ den gamla färgen är av. Först när 
du valt typ av färg, är det dags att bestämma kulör 
på färgen.

FRÅGA BECKERS OM DU ÄR OSÄKER
Är du osäker på vilken typ av färg du ska använda, 
eller själva kulörvalet, är det bästa tipset att du 
först pratar med personalen där du köper färgen. 
Besök också gärna vår hemsida beckers.se där 

med målade ytor att göra. Och har du ett rik-
tigt svårlöst problem är du alltid välkommen 
att ringa till vår kundservice – 0200-21 21 22  
– som kan ge dig svar på alla dina frågor om 
färg och målning. Hos oss är inga frågor för 
lätta eller svåra – det viktiga är att du får ett 
enkelt svar. 
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sjU sTEg 
TiLL ETT 
PERFEkT
RESULTAT

DET HÄR ÄR OckSÅ BRA ATT HA TiLL HAnDS:

 Skruvmejsel/kniv/kraftig spik 

 Tvättsvamp/hink 

 krok till färgburk (att hänga på stegen) 

 Målarfog 

 Penseltvätt 

 Alifatnafta (för oljefärg)

nÅgRA TiPS PÅ vÄgEn!
• när fasaden börjar se flammig ut eller om färgen  

flagar så är det dags för ommålning.

• innan du målar bör du se till att taket, hängrännorna 
och stuprören m m är i god kondition. Fel på dessa 
bör åtgärdas före målning.

• Se till att omålat trä är fast och inte har lösa fibrer  
på ytan. Borsta till fast trä före målning.

• Ett ordentligt underarbete lönar sig. Räkna med att 
lägga ca 80 % av arbetstiden på förbehandlingen och 
20 % på målningen så får du ett resultat som håller 
maximalt. Och blir snyggt.

• Bra verktyg gör halva jobbet – spara inte på verktygs- 
kvaliteten. 

• Snåla inte med färgen eller måla för tunt. Lägg på rätt 
mängd enligt rekommendationerna på färgburken.

• Följ anvisningarna på burken noga.

• kontrollera vädret innan du börjar måla. Regn på ny- 
struken yta gör den matt eller fläckig. Och då är det 
ytterligare en strykning som gäller efter att ytan torkat. 
vid osäkerhet om vädret kan det vara idé att klä in 
fasaden med t ex en presenning. Måla inte heller vid 
för låg temperatur. Och förvara vattenburna färger 
frostfritt. 

• Håll huset rent genom regelbunden avtvättning.  
Smutsen kanske inte alltid syns men den finns där. 
Smuts bryter snabbare ner färgskiktet och är en bra 
grogrund för mögel och alger.

• Tänk säkerhet, chansa aldrig!

• var försiktig på stegen eller ställningar 

• Undvik att bära färgburken när du målar, häng den  
på krok på stegen eller ställningen.

• Du behöver en hand för att måla och en för att kunna 
hålla i dig. 

• Häll aldrig ut färgrester eller lösningsmedel i naturen 
eller avloppet. Lämna in resterna på någon miljöstation 
i din kommun.

  REngöR
Börja med att tvätta alla ytor som ska målas. glöm inte 
knutar, vindskivor och fönsterfoder. Är du osäker på  
vad du ska använda eller hur du ska göra, finns allt 
beskrivet i Beckers arbetsråd Tvätta träfasader.
 Är fasaden målad med slamfärg räcker det med att 
omsorgsfullt borsta ytan med en kvast eller stålborste, 
borsta ordentligt ända ned till fast underlag. Använd 
gärna skyddsglasögon och munskydd för att skydda dig 
mot dammet.
 Ett råd: Tänker du prova att göra rent med en hög-
trycksspruta måste du vara försiktig. Håll munstycket 
långtifrån och vinkelrätt mot ytan. Annars finns risk för 
att du trycker in vatten genom springor i panelen.
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  kOnTROLLERA
när du tvättat rent är det dags att kontrollera träet och 
den gamla färgen. Stick med en kniv eller spik här och 
där, speciellt vid skarvar och ändträ. Om det är mjukt 
och fuktigt är det tyvärr angripet av röta, och måste 
bytas ut. Om du hittar blåsor i den gamla färgen kan  
det bero på linolja från tidigare målning, vatten under 
färgen, värme etc. Då rekommenderar vi att du tar bort 
all gammal färg för att minska risken för nya blåsor.
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  LAgA
Mindre sprickor i träet kan du oftast laga med Målarfog. 
Skrapa och borsta kring sprickan så att fogmassan 
får bra fäste. En fasad målad med slamfärg är ofta så 
full med sprickor att det, i de flesta fall, inte är lönt att 
använda fogmassa. Ett alternativ kan vara att lägga 
oljekitt i stora sprickor.
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  SLiPA
Trä som blivit uppruggat av skrapningen måste du slipa. 
Detsamma gäller hårda och blanka färger, så att den 
färg du sedan ska måla med fäster ordentligt. Damma 
av ytorna och, sist men inte minst viktigt, se till att ytan 
är helt torr innan du börjar måla. Eller rättare sagt börjar 
grunda, som är nästa steg.
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  gRUnDA
Skarvar och ändträ penslar du flödigt med grundolja. 
vänta en stund och torka sedan bort den olja som inte 
sugits upp av träet. Ska du sedan måla med akrylatfärg 
eller oljefärg börjar du med att grunda allt renskrapat 
trä och ändträ. Allra bäst kommer slutresultatet att bli 
om du målar hela ytan med grundfärg. Tänk då på att 
använda en något avvikande kulör på grundfärgen, så 
att du tydligt ser att du täcker alla ytor när du målar 
med täckfärgen. Låt grundfärgen torka helt. 
 Målar du med linoljefärg är det säkrast att du hör 
med personalen där du köper färgen i vilka mängder, och 
med vad, du ska späda färgen inför grundmålningen. 
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  MÅLA
Äntligen, nu är det dags. Undvik att måla i stekande sol- 
sken eller om ytorna är fuktiga eller kalla, för att undvika 
blåsor eller andra problem. Stryk flödigt två gånger, eller 
enligt anvisningar på färgburken, och var noga vid skarvar 
och ändträ. Låt torka mellan strykningarna. Efter sista 
strykningen bör du ta ett par steg bakåt, sträcka på  
ryggen, lyfta blicken och bara – njuta!
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Att måla om sitt hus är inte gjort i en handvändning. 
Åtminstone inte om du vill att slutresultatet ska bli helt 
perfekt, så ditt hus får ett långvarigt skydd mot vädrets 
makter. Det bästa råden vi kan ge är att du ska skynda 
långsamt, och att du lägger tid på grovjobbet – att för-
bereda underlaget inför slutmålningen. Precis som med 
all annan målning är slutresultatet helt beroende av 
förarbetet. Det finns tyvärr inga genvägar, men följer du 
våra tips och råd sparar du både tid och kraft, och får  
ett resultat att vara stolt över. Länge. 

  SkRAPA
nu är det dags för den tuffaste delen. Om den gamla 
färgen sitter kvar ordentligt och inte är tjock, räcker det 
med att skrapa där färgen är lös eller flagar. Är färgen 
däremot sprucken, tjock och allmänt sliten är det bäst 
att ta bort all färg. Det gör du genom att värma och  
skrapa, eller med Färgborttagning och skrapa. var för-
siktig med att värma fönsterkarmar som tidigare mät-
tats med linolja, då det finns risk för brand. 
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DET HÄR BEHövER DU FöR ATT MÅLA 
TRÄFASADER OcH SnickERiER

 Beckers arbetsråd Tvätta träfasader

 (Fasadtvätt och/eller Alg & Mögeltvätt)

 Skyddsplast, maskeringstejp 

 Skyddsglasögon/andningsskydd m m 

 Stege eller ställning/lift 

 Färgskrapa, gärna olika storlekar 

 Sandpapper/slipkloss 

 Borste eller kvast 

 Ett antal bra penslar/rulle 

 grundolja 

 grundfärg (för akrylatfärg) 

 grundfärg (för oljefärg) 

 Täckfärg 

 Stege/ställning


