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Målningsguide till fast 
inredning och lösa möbler

Hemmets gamla skatter får nytt liv med 
ett fräscht färglager. Även slitna möbler är 
enkla att rusta upp med färg eller lack. Med 
möbelfärg får man en täckande yta i önskad 
nyans. Möbelfärger är nyanseringsbara även 
i mer kraftfulla nyanser. På möbler behöver 
man inte heller vara rädd att prova färger 
eller personliga detaljer med mönster eller 
olika glansgrader. Lackering ger möblerna 
ett genomskinligt färglöst eller nyanserat 
skydd. De produkter som används på möb-
ler har hög motståndskraft mot mekanisk 
belastning.
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TÄCKANDE,  
BLANK YTA 

TÄCKANDE, 
HALVBLANK YTA

TÄCKANDE, 
HALVMATT YTA

TONAD ELLER 
FÄRGLÖS LACKAD 
YTA

OBEHANDLADE TRÄ- ELLER METALLMÖBLER FUTURA AQUA 80 FUTURA AQUA 40 FUTURA AQUA 20 HELO AQUA

TIDIGARE MÅLADE TRÄ- ELLER METALLMÖBLER FUTURA AQUA 80 FUTURA AQUA 40 FUTURA AQUA 20 -

TIDIGARE LACKERADE TRÄMÖBLER FUTURA AQUA 80 FUTURA AQUA 40 FUTURA AQUA 20 HELO AQUA

TIDIGARE VAXADE ELLER OLJADE TRÄMÖBLER *få råd av vår  
färgrådgivningstjänst

*få råd av vår  
färgrådgivningstjänst

*få råd av vår  
färgrådgivningstjänst

*få råd av vår  
färgrådgivningstjänst

FÄRGER FÖR MÖBLER

SÅ HÄR väljer du rätt produkt

Du behöver inte kompromissa med utseendet, FUTURA 
AQUA finns i tre olika glansgrader: halvmatta FUTURA 
AQUA 20, halvblanka FUTURA AQUA 40 och blanka 
FUTURA AQUA 80. Nyanseringsbar i alla nyanserna från 
färgkartan för inomhusfärger. Färgen ger låga utsläpp och 
hör till grupp M1 i emissionsklassificeringen av byggnads-
material. FUTURA AQUA uppfyller kraven i EU-direktivet 
för leksakssäkerhet (2009/48/EG) och är en färg som är 
säker att använda även på leksaker och barnmöbler.

I FUTURA AQUA-SERIEN INGÅR: 

• FUTURA AQUA 3 Häftgrundfärg
• FUTURA AQUA 20 Halvmatt
• FUTURA AQUA 40 Halvblank
• FUTURA AQUA 80 Blank

och ger en fin finish. Förutom till möbler passar den även 
till trappor, dörrar och fönsterramar, brädgolv och parkett-
golv samt väggar och takpaneler. Passar även för lackning 
av trämöbler, dörrar och fönster utomhus. HELO AQUA 
ger låga utsläpp och hör till grupp M1 i emissionsklas-
sificeringen av byggnadsmaterial. HELO AQUA uppfyller 
kraven i direktivet för leksakssäkerhet (2009/48/EG) och 
är säker att använda även på leksaker och barnmöbler.

I HELO AQUA-SERIEN INGÅR:

• HELO 20 Halvmatt
• HELO 40 Halvblank
• HELO 80 Blank

SERIE MED  
HÅLLBARA 

MÖBELFÄRGER  
SOM ÄR LÄTTA ATT 

ANVÄNDA

HÅLLBAR 
SERIE MED VATTEN-

BUREN LACK

HÅLLBART  
VATTENBURET 

SPACKEL  
FÖR TRÄ

De färger som används för möbler måste klara kraftigt 
slitage och ytorna måste vara lätta att rengöra. Teknos 
vattenburna lackfärg FUTURA AQUA är behaglig att  
använda och lätt att lyckas med. 

Denna hållbara färg är lätt att använda och passar till 
ytor av trä-, metall- och byggskivor. FUTURA AQUA är 
ett utmärkt val för möbler, dörrar och fönsterramar både 
inomhus och utomhus. Färgen blir exceptionellt jämn. 
Vattenburna FUTURA AQUA passar för all möbelmål-
ning.

FUTURA AQUA lackfärg

Lack för möbler

Möbler i trä kan även behandlas med lack istället för 
täckande färg. Man kan lackera med en färglös eller nyan-
serad produkt. HELO AQUA är en vattenburen hållbar lack 
som passar utmärkt för trämöbler, trätrappor och trägolv. 

Vattenburen, mångsidig och hållbar lack för inomhusbruk. 
HELO AQUA torkar snabbt och ger en hållbar yta. Tack 
vare den milda doften är HELO AQUA Speciallack behaglig 
att använda. Den färglösa sammansättningen gulnar inte 

HELO AQUA Speciallack

Vattenburet spackel för trä för torra 
utrymmen inomhus som är färdigt att 
användas. Spacklet har god vidhäftning 
och utfyllnadsförmåga. Dessutom uppnår 
man en mycket jämn yta. Produkten är 
CE-godkänd.

SPACKEL

SILORA A Snickerispackel

Effektiv penseltvätt för rengöring av 
verktyg efter användning av vattenbur-
na produkter. Biologiskt nedbrytbar.

Effektivt universalrengöringsmedel för 
förbehandling inför målning för alla målade 
ytor både inomhus och utomhus. Snabb 
och enkel att använda. Behöver inte sköljas 
av – den rengjorda ytan kan målas direkt 
efter att den har torkat. Finns även i prak-
tisk pumpflaska.

Rengöringsmedel

RENSA BRUSH PENSELTVÄTT RENSA SUPER Målartvätt 

UT
GÅ

NG
SL

ÄG
E

ÖNSKAT SLUTRESULTAT

Vi rekommenderar

Snabbspackel som är färdigt att använ-
das. Används i torra utrymmen inomhus 
för spackling av små träytor på exem-
pelvis dörrar och möbler, exempelvis för 
att spackla över spikhål. SILORA D torkar 
snabbt och ger en mycket jämn yta.  
Produkten är CE-godkänd.  
Förpackningsstorlek 0,2 l. 

SILORA D Snabbspackel
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RENGÖRINGS-
VERKTYG

Behandling av möbler
Det här behöver du

Så här lyckas du MED MÖBELMÅLNING

4 tips

STRYK PÅ TILLRÄCKLIGT MED LACKFÄRG PÅ DE 
VÅGRÄTA YTORNA SÅ ATT YTAN JÄMNAS UT AV 
SIG SJÄLV.

FUTURA AQUA UPPNÅR SIN SLUTLIGA HÅRDHET 
EFTER CIRKA EN MÅNAD OCH HELO AQUA CIRKA 
2 VECKOR EFTER MÅLNINGEN. INNAN DESS BÖR 
YTAN HANTERAS VARSAMT. 

Låt torka

STÅLBORSTE  
ELLER SPATEL

MÅLARTEJP

MÅLA ELLER LACKA TRÄET I TRÄFIBRERNAS 
RIKTNING. TORKA OMEDELBART BORT EVEN-
TUELL FÄRG SOM HAR RUNNIT MED ETT DRAG. 

I träfibrernas riktning

SLIPPAPPER PENSEL

NÄR MAN ANVÄNDER VATTENBURNA 
PRODUKTER REKOMMENDERAS EN PENSEL 
MED SYNTETBORST.

Rätt verktyg

SKYDDSUTRUST-
NING FÖR MÅLARE 

OCH MILJÖN

ROLLER

OMMÅLNING AV GAMLA MÖBLER: 

1. Rengör de ytor som ska målas från damm, fett och löst skräp. Ta 
bort gammal flagnande färg genom att slipa eller skrapa med en 
stålborste. Rengör tidigare målade eller lackade ytor med RENSA 
SUPER Målartvätt. 

2. Måla skadade partier med FUTURA AQUA 3 Häftgrundfärg.

3. Spackla vid behov med SILORA A Snickerispackel. Slipa de spack-
lade partierna och avlägsna slipdammet. 

4. Täckmåla 1–2 gånger med FUTURA AQUA i önskad glans. Blanda 
färgen noggrant innan användning. Börja med att måla dolda 
partier och måla träet i träfibrernas riktning. Torka bort rinnande 
färg direkt i ett svep. 

5. Rengör till sist verktygen med vatten och rengöringsmedel. 

6. Hantera avfall enligt anvisningarna på förpackningen. Den tomma, 
torra förpackningen kan återvinnas.

FÖRSTA MÅLNING AV NYA MÖBLER:

1. Rengör noggrant de ytor som ska målas från damm och 
smuts. 

2. Måla med FUTURA AQUA 3 Häftgrundfärg. Blanda färgen 
noggrant. 

3. Slipa vid behov, om ytan är skrovlig eller ojämn. 

4. Spackla vid behov skadade partier med SILORA A Snickeris-
packel. Slipa de spacklade partierna och avlägsna slipdam-
met. 

5. Täckmåla 1–2 gånger med FUTURA AQUA i önskad glans. 
Blanda färgen noggrant innan användning. Börja med att 
måla dolda partier och måla träet i träfibrernas riktning. Torka 
bort rinnande färg direkt i ett svep. 

6. Rengör till sist verktygen med vatten och rengöringsmedel. 

7. Hantera avfall enligt anvisningarna på förpackningen. Den 
tomma, torra förpackningen kan återvinnas.

FÖRSTA LACKNING AV MÖBLER:

1. Rengör noggrant de ytor som ska lackas från damm och 
smuts. 

2. Grundlacka med HELO AQUA Speciallack utspädd med 15 % 
vatten. 

3. Slipa de lackade ytorna lätt med sandpapper och avlägsna 
slipdammet. 

4. Lacka 1–2 gånger med HELO AQUA Speciallack i önskad 
glans. 

5. Rengör till sist verktygen med vatten och rengöringsmedel. 

6. Hantera avfall enligt anvisningarna på förpackningen. Den 
tomma, torra förpackningen kan återvinnas.

OMLACKNING AV TIDIGARE LACKADE MÖBLER:

1. Tvätta vid behov de gamla lackade ytorna med RENSA 
SUPER Målartvätt. 

2. Slipa de lackade ytorna lätt med sandpapper. 

3. Grundlacka skadade partier med HELO AQUA Speciallack 
utspädd med 15 % vatten. 

4. Lacka med HELO AQUA Speciallack i önskad glans. Ha vid 
behov ett andra lager lack.

5. Rengör till sist verktygen med vatten och rengöringsmedel. 

6. Hantera avfall enligt anvisningarna på förpackningen. Den 
tomma, torra förpackningen kan återvinnas.

Tillräckligt med färg

Så här lyckas du med möbelmålning
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MÅLARFÄRG 

Ytbehandlingsmedel som bildar ett fast skikt 
som fäster på underlaget. Ingredienserna i 
målarfärg är bindemedel, pigment, lösnings-
medel och tillsatsämnen. 

Grundfärgens främsta uppgift är att få fär-
gen att fästa på underlaget, öka färgskiktets 
vidhäftning, minska underlagets porositet 
och jämna ut eller förhindra absorption. 
 
Täckfärger ger den målade ytan dess slutliga 
utseende, som exempelvis glans, färg och 
struktur. Valet av täckfärg påverkas också 
av belastningen på ytan och vilket material 
underlaget har.

LACK
Ytbehandlingsmedel som bildar ett genom-
skinligt skikt när det torkar. Lack kan även 
vara nyanserad.

GLANSGRADER
Glansen anger ytans förmåga att rikta ljuset 
som reflekteras. Färg och lack delas in i 
grupper uppmätta i en reflexionsvinkel på 60 
grader: högblank, blank, halvblank, halvmatt, 
matt och helmatt. 

Siffran som visas i namnet på produkten 
anger produktens glans. Ju högre siffra, desto 
blankare färg. Exempelvis är HELO AQUA 80 
blank och HELO AQUA 20 halvmatt.

BASFÄRG
Basfärg 1 är vit och kan användas som den 
är eller nyanserad med brytpasta i de nyan-
ser som kan väljas på färgkartorna.  

Basfärg 3 är färglös och måste alltid nyanse-
ras. Denna basfärg nyanseras i de mörka och 
färgmättade nyanserna på färgkartorna. 

NYANSERING
Målarfärgerna nyanseras med flytande 
brytpasta i en nyanseringsmaskin hos våra 
återförsäljare. Då får du den nyans du önskar. 
Nyanseringen skyddar även underlaget från 
påverkan av solens UV-strålar. 

Litet målningslexikon
LISTVIT 
Används traditionellt på industriellt målade 
lister och dörrar inomhus. Listvit är den var-
ma vita nyansen T1714 (NCS S 0502-Y).

MÅLARVIT
En vit nyans som bryter av mer åt grått som 
traditionellt används på innerväggar T1724  
(NCS 0801-G92Y).

DRYGHET
Praktisk dryghet anges i enheten m²/l. Med 
det menas en yta som man kan måla på det 
sätt som ändamålet kräver med en liter oför-
tunnad färg. Det varierar beroende på ytan 
som ska målas och målningsmetoden.

VATTENBUREN
Färgen kan förtunnas med vatten. Verkty-
gen rengörs med vatten och vid behov med 
rengöringsmedel.  

LÖSNINGSMEDELSBUREN
Ska färgen förtunnas används lacknafta eller 
xylen. Rengör verktygen med samma förtun-
ningsmedel som till målarfärgen. Kontrollera 
alltid förtunningsmedlet på anvisningarna på 
förpackningen.

M1-KLASSIFICIERING
M1-klassificeringskrav och beslut om klassi-
ficering bestäms av stiftelsen Rakennustie-
tosäätiö (www.rts.fi). För att tilldelas klassi-
ficeringen krävs godkända mätresultat i ett 
testlaboratorium. Klassificerade produkter har 
testats för alla flyktiga organiska föreningar, 
formaldehyd, ammoniak och cancerframkal-
lande ämnen.

CE-MÄRKNING
CE-märkningen tillämpas när det gäller färger 
på så kallade funktionella produkter, som 
exempelvis brandskyddsfärg, spackel eller 
betongfärger. CE-märkningen visar att pro-
dukten uppfyller kraven enligt EU-direktiven. 

FRÅGA OSS OM PRODUKTER OCH MÅLNING: 
INFO@TEKNOS.SE
TEL: 0325-61 95 00 
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Så här beräknar du 
mängden färg

SÅ HÄR RÄKNAR DU UT HUR MYCKET FÄRG DU BEHÖVER: 

Du kan kontrollera drygheten på förpackningen.  

Åtgången varierar något beroende 
på vilken yta som ska behandlas, 
dess skick, grovhet, nyans och 
naturligtvis på den som målar.

TOTAL YTA SOM SKA MÅLAS I M²
= MÄNGD FÄRG SOM BEHÖVS I L

DRYGHET I M²/L

EXEMPEL: 
Till målning av 4 stolar i två lager går det åt cirka 1 liter möbelfärg. 
Till målning av ett matbord i två lager går det åt cirka 1 liter möbelfärg. 
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INFO@TEKNOS.SE
TEKNOS.SE
@TEKNOSSVERIGE

TEKNOS AB
BOX 211 
LIMMAREDSVÄGEN 2
514 32 TRANEMO
TEL: 0325-61 95 00

We make the world  
last longer

Teknos är en global färgproducent med verksamhet i över 20 länder i Europa, Asien och USA. 
Vi är en av de ledande leverantörerna av industriella ytbehandlingar med en stark position 

inom detaljhandel för konsument- och målerifärger. 

Teknos erbjuder hållbara lösningar för en hållbar värld genom att tillhandahålla smarta och 
tekniskt avancerade färg- och ytbehandlingslösningar som skyddar och bevarar. Teknos  

arbetar alltid i nära samarbete med sina kunder.  

Företaget grundades 1948 och är ett av Finlands största familjeägda företag. 

Mer information finns på www.teknos.se
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