
Tak OCH väggar inomhus
Målningsguide för inomhusytor



Målningsguide för inomhusytor
VAD SKA MAN TÄNKA PÅ VID  
MÅLNING AV TAK OCH VÄGGAR INOMHUS? ........................................................... 4

VAL AV RÄTT KULÖR .................................................................................................. 5

SÅ HÄR VÄLJER DU RÄTT PRODUKT ......................................................................... 6

BEHANDLING AV INNERVÄGGAR OCH -TAK  ........................................................... 10

LITET MÅLNINGSLEXIKON ........................................................................................ 14

SÅ HÄR BERÄKNAR DU MÄNGDEN FÄRG ................................................................ 15

32 TEKNOS/TAK OCH VÄGGAR INOMHUSTEKNOS/TAK OCH VÄGGAR INOMHUS



Med väggfärger är det enkelt att föränd-
ra inredningen hemma. Man kan ändra 
känslan genom att exempelvis använda 
kraftfulla färgnyanser och skapa en fond-
vägg eller måla hela rummet i en mild ljus 
färg. Det finns glansgrader från helmatt till 
halvmatt. Man bör välja glansgrad på färgen 
enligt egen smak och rummets använd-

ningsområde. Glansigare färgytor är lättare 
att hålla rena och mattare färger skapar 
ett lugnt intryck. I vardagsrum och sovrum 
rekommenderas i regel matta och helmat-
ta färger, medan man ofta målar kök och 
hallar i halvmatta färger. 

Att måla taket är ett enkelt sätt att ändra 
stämningen i hemmet. Vid målning av 
taket rekommenderas ljusa nyanser och 
helmatta färger. Det finns många takfärger, 
så man bör välja färg och verktyg enligt den 
yta som ska målas.

Vad ska man tänka på vid  
MÅLNING AV TAK OCH VÄGGAR INOMHUS? Val av rätt kulör

Hur man uppfattar kulörer är en personlig upplevelse och 
man bör i första hand välja kulör enligt vad man själv 
tycker om. Det slutliga kulörvalet ska göras i den verkliga 
miljön och belysningen där kulören ska användas, ljusets 
riktning, ljusmängden och färgen på ljuset påverkar alla 
slutresultatet. Det är bra att göra det slutliga valet efter 
att ha gjort en provmålning. 

KOM IHÅG FÖLJANDE GRUNDREGEL:
• Kvaliteten på ljuset och mängden ljus har stor påver-

kan på hur man uppfattar kulören. Ta även hänsyn till 
hur mycket naturligt ljus det är under olika årstider.

• I ljusa rum framträder kulörer tydligt medans kulörer-
na dämpas något i mindre ljusa rum.

• Naturnära färger skapar en dämpad och mjuk stäm-
ning. Kraftiga och mättade kulörer kan å andra sidan 
ge rummet en energisk och pigg känsla.

• Färgens glansgrad påverkar hur färgen uppfattas.

VAL AV VIT FÄRG: 
• Målarvit (T1724) har länge varit den mest använda 

färgen på innerväggar. Målarvit är en bruten vit färg, 
som går mot grått. 

• Listvit är en varm vit nyans som traditionellt använts 
på industriellt målade lister och innerdörrar T1714 
(NCS S 0502-Y).

• Basfärg 1, färdig vit i burken eller nyanseras i ljusa 
kulörer. 

• Till väggar: BIORA – välj glansgrad efter hur rum-
met ska användas, enligt användningssyfte och 
egen smak 

• Exempelvis helmatta BIORA BALANCE till var-
dagsrum och sovrum, halvmatta BIORA 20 till kök  
och hall 

• Till fönster och dörrar: FUTURA AQUA-serien, 
finns i tre olika gransgrader: halvmatt 20,  
halvblank 40 och blank 80 

• Passar utmärkt till fönsterramar och innerdörrar:  
FUTURA AQUA 40, listvit, nyans T1714  
(NCS S 0502-Y)

• Till golv: TEKNOFLOOR AQUA Golvfärg 

• Till tak: BIORA 3, helmatt grund- och  
innertakfärg 

SNABBGUIDE TILL VAL AV INOMHUSPRODUKTER:
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Med BIORA 3 får du en snygg och 
jämn yta på innertaket och ett  
optimalt underlag för alla täck-
färger.

SÅ HÄR väljer du rätt produkt

Vattenburna BIORA Inomhusfärg är enkel och säker att använda. BIORA passar för inomhusmålning i alla torra 
utrymmen i hemmet. BIORA är lätt att stryka på och torkar snabbt. När den torkar avdunstar endast vatten 
från färgskiktet. BIORA-serien har utvecklats i samarbete med finska Allergi- och Astmaförbundet och är även 
Svanenmärkt.  

I BIORA-serien hittar du olika glansgrader för olika användningsområden: BIORA BALANCE helmatt dekorfärg,  
BIORA 7 matt väggfärg och BIORA 20 halvmatt inomhusfärg samt den helmatta grund- och innertakfärgen 
BIORA 3.  

BIORA Inomhusfärger passar för betongytor, putsade ytor, spacklade ytor samt ytor av tegel och byggskivor 
samt för de flesta gamla färgytor och är nyanseringsbara i alla nyanser från färgkartan för inomhusfärger.

BIORA Inomhusfärger

Färger till väggar och tak inomhus

SVANENMÄRKT

BIORA 3 Grund- och innertakfärg

En matt yta är fin i ljusa kulörer, 
men återger även kraftfulla kulörer 
bra. BIORA 7 passar även bra för 
väggarna i barnrum.

BIORA BALANCE effektfulla 
helmatta yta tar fram lugnet i ljusa 
kulörer och lystern i starka kulörer. 
Ett utmärkt val för fondväggar och 
när du vill ha en så matt väggyta 
som möjligt.

Hållbar och täckande halvmatt yta 
som passar bra på väggar i exem-
pelvis kök och hall.

BIORA 7 Väggfärg

BIORA BALANCE Dekorfärg

BIORA 20 Inomhusfärg

Färger för speciella underlag

Vattenburen isolerande grundfärg 
för grundmålning av innerväggar och 
tak. Används på tidigare målade och 
omålade nedsmutsade betongytor, 
spacklade ytor och byggskivor som 
inte kan tvättas eller rengöras på an-
nat sätt innan täckmålning. TIMANTTI 
STOP isolerar och binder effektivt sot 
och nikotin samt exempelvis miss-
färgningar orsakade av vattenskador.  

TIMANTTI STOP är vit och helmatt 
och kan därför användas även som 
täckfärg på exempelvis innertak.  
Övermålningsbar med alla Teknos 
inomhusfärger. Nyanseringsbar i 
de ljusa nyanserna på färgkartan 
för inomhusfärger. Produkten ger 
låga utsläpp och hör till grupp M1 i 
emissionsklassificeringen av bygg-
nadsmaterial.

TIMANTTI STOP Isolerande grundfärg

ISOLERAR  
EFFEKTIVT 

MISSFÄRGNINGAR AV 
SOT, NIKOTIN MED 

MERA

4096 0020
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KOLIBRI SAND Dekorationsputs

Helmatt dekorationsputs för tak-  
och väggytor inomhus. Med KOLIBRI 
SAND dekorationsputs är det lätt att 
uppnå levande och grova ytor. Putsen 
är enkel att stryka på med roller, 
pensel eller stålspackel. Man kan 
göra egna mönster med exempelvis 
en roller, kam, pensel, borste eller 
gummispackel. Dekorationsputsen 
kan övermålas med valfri produkt i 
BIORA-serien och önskad kulör. 

GÖR DET MÖJLIGT ATT 
SKAPA MÅNGA OLIKA  

MÖNSTER

BIORA 3 Grund- och innertakfärg

Vattenburen helmatt grund- och 
innertakfärg. Med BIORA 3 får du en 
snygg vit yta på innertaket och ett 
jämnt underlag som ger bra vidhäft-
ning för alla täckfärger. Den kan målas 

direkt på byggskivor och spacklade 
ytor och de flesta gamla färgytor. 
Nyanseringsbar i de ljusa nyanserna 
från färgkartan för inomhusfärger. 

Effektiv penseltvätt för rengöring av verktyg 
efter användning av vattenburna 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 praktisk enliters 
pumpflaska.

Rengöringsmedel 

Rensa brusH penseltvätt RENSA SUPER Målartvätt 

DEKORARTIONSPUTS FÖR FONDVÄGG

Färger för innertak

Nya och tidigare målade tak i 
utrymmen där det ställs särskilt 
stora krav på utseendet. Fan-
tastisk strålande vit helmatt yta. 
Underlaget kan vara betong, 
putsade ytor, spacklade ytor 
eller byggskivor.

FUTURA 3 Häftgrundfärg är 
lösningsmedelsburen. Vid 
inomhusmålning används den 
till speciella underlag när man 
målar pappspända tak då man 
inte kan använda vattenburna 
produkter.

TEKNOSPRO TAK FUTURA 3 Häftgrundfärg

Vattenburet allroundspackel som 
är färdigt att användas. Används för 
spackling av vägg- och takytor i torra  
 utrymmen inomhus. Spacklet har 
god vidhäftning och utfyllnadsförmå-
ga. SILORA LF har fått det nordiska 
miljömärket, Svanenmärket.  

Produkten hör till grupp M1 i emis-
sionsklassificeringen av byggnads-
material och är CE-godkänd.

Vattenburet skivspackel som är 
färdigt att användas. Används till 
skarvspackling med pappremsa 
på tak och väggytor i torra utrym-
men inomhus. Spacklet har god 
vidhäftning och utfyllnadsförmå-
ga. SILORA J har fått det nordiska 
miljömärket, Svanenmärket. 

Produkten hör till grupp M1 i emis-
sionsklassificeringen av byggnads-
material och är CE-godkänd. 

Spackel

SILORA LF Lättspackel SILORA J handspackel

4096 0020
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PENSEL ELLER 
ROLLER

SLIPPAPPERRENGÖRINGS- 
MEDEL

BEHANDLING AV INNERVÄGGAR OCH -TAK 
Det här behöver du

Så här lyckas du

FÄRGTRÅG 
ELLER FÄRGBE-

HÅLLARE

FÖRLÄNG-
NINGSSKAFT

MÅLARTEJP SPARDYNASKYDDSUTRUST-
NING FÖR MÅLARE 

OCH MILJÖN

STADIGA  
STÄLLNINGAR 

ELLER  
BOCKAR

4 tips

SKYDDA FÄRGTRÅGET MED EN PLASTPÅSE  
SÅ SLIPPER DU TVÄTTA DET.

NÄR DU MÅLAR STORA, JÄMNA YTOR BÖR DU ANVÄN-
DA ROLLER OCH FÖRLÄNGNINGSSKAFT. DU UPPNÅR 
EN SLÄT YTA MED EN ROLLER SOM HAR KORT LUGG, 
NÄR DU MÅLAR GROVA YTOR ÄR EN ROLLER MED 
LÅNG LUGG LÄMPLIGAST. 

DU BÖR TA BORT MÅLARTEJPEN INNAN FÄRGEN HIN-
NER TORKA HELT SÅ ATT INTE DEN TORKADE FÄRGEN 
LOSSNAR MED TEJPEN.

OM DU TAR EN PAUS I MÅLNINGEN LÄGGER DU VERK-
TYGEN I EN PLASTPÅSE SOM DU STÄNGER SÅ ATT 
DEN ÄR LUFTTÄT. PÅ DET SÄTTET SLIPPER DU TVÄTTA 
VERKTYGEN MELLAN LAGREN.

Skydda tråget

Rätt roller för rätt yta

Glöm inte att ta bort tejpen

Penslarna i en påse

FÖRSTA MÅLNING AV SPACKLADE YTOR OCH  
BETONGYTOR: 

1. Rengör noggrant ytorna som ska behand-
las från damm, fett och lös smuts innan du 
börjar måla. 

2. Spackla ojämnheter och sprickor med  
SILORA LF Lättspackel. När spacklet har 
torkat slipar du ytorna och avlägsnar  
slipdammet.

3. Grundmåla väggen med BIORA 3 Grundfärg 
och takfärg för inomhusbruk.

4. Täckmåla väggen 1–2 gånger med valfri 
väggfärg. Blanda färgen noggrant. Se till 
att du har tillräcklig mängd färg i samma 
behållare för målning av sammanhängande 
ytor. På det sättet undviker du nyans-
skillnader. Vid målning inomhus målar du 
uppifrån och ner – först taket, därefter 
väggarna. Skydda vid behov golvet med 
skyddspapper, papp eller plast.

5. Måla först kanterna mot hörnen på väg-
garna, taket och golvet. Du kan använda 
en pensel, en spardyna och målartejp.

6. Väggen är bra att måla i fält som är cirka 
en halv meter breda i lodrät riktning. 
Fördela färgen på väggen med rollern 
i en bredd på en halv meter ända upp 
till taket. Jämna ut färgen med rollern 
genom att dra den i samma riktning 
nedifrån och upp. Ta inte mer färg på 
rollern. Efter att du jämnat ut ytan fort-
sätter du att stryka på färg på nästa fält 
samtidigt som du målar lite på överlapp-
ningen till det föregående fältet. Då får 
du en jämn yta.

7. Rengör verktygen med vatten och  
RENSA BRUSH Penseltvätt.

8. Återvinn avfall enligt anvisningarna 
på förpackningen. Den tomma, torra 
förpackningen kan återvinnas.

FÖRSTA MÅLNING AV VÄGG AV GIPSSKIVOR:

1. Rengör noggrant de ytor som ska behand-
las från damm, fett och löst skräp. 

2. Spackla in pappremsa i gipsskarvarna med 
SILORA J Handspackel.

3. Jämna ut vid skruvskallar och fogar med 
SILORA LF Lättspackel. När spacklet har 
torkat slipar du ytorna och avlägsnar  
slipdammet. 

4. Grundmåla väggen med BIORA 3 Grundfärg 
och takfärg för inomhusbruk. 

5. Täckmåla väggen 1–2 gånger med valfri 
väggfärg. Blanda färgen noggrant. Se till att 
du har tillräcklig mängd färg i samma behål-
lare för målning av sammanhängande ytor. 
På det sättet undviker du nyansskillnader. 
Vid målning inomhus målar du uppifrån och 
ner – först taket, därefter väggarna. Skydda 
vid behov golvet med skyddspapper, papp 
eller plast.

6. Måla först kanterna mot hörnen på väg-
garna, taket och golvet. Du kan använda en 
pensel, en spardyna och målartejp.

7. Väggen är bra att måla i fält som är cirka en 
halv meter breda i lodrät riktning. Fördela 
färgen på väggen med rollern i en bredd 
på en halv meter ända upp till taket. Jämna 
ut färgen med rollern genom att dra den i 
samma riktning nedifrån och upp. Ta inte 
mer färg på rollern. Efter att du jämnat 
ut ytan fortsätter du att stryka på färg på 
nästa fält samtidigt som du målar lite på 
överlappningen till det föregående fältet.  
Då får du en jämn yta.

8. Rengör verktygen med vatten och RENSA 
BRUSH Penseltvätt.

9. Återvinn avfall enligt anvisningarna på 
förpackningen. Den tomma, torra förpack-
ningen kan återvinnas.

UNDERHÅLLSMÅLNING AV INNERVÄGG:

1. Rengör noggrant ytorna som ska behand-
las från damm, fett och lös smuts innan 
du börjar måla. Tvätta vid behov de gamla 
färgytorna med RENSA SUPER Målartvätt. 

2. Spackla vid behov ojämnheter, sprickor 
och fogar med SILORA LF Lättspackel. När 
spacklet har torkat slipar du ytorna och 
avlägsnar slipdammet.

3. Grundmåla de spacklade ytorna med BIORA 
3 Grundfärg och takfärg för inomhusbruk. 

4. Täckmåla väggen 1–2 gånger med valfri 
väggfärg. Blanda färgen noggrant. Se till att 
du har tillräcklig mängd färg i samma behål-
lare för målning av sammanhängande ytor. 
På det sättet undviker du nyansskillnader. 
Vid målning inomhus målar du uppifrån och 
ner – först taket, därefter väggarna. Skydda 
vid behov golvet med skyddspapper, papp 
eller plast.

5. Måla först kanterna mot hörnen på väg-
garna, taket och golvet. Du kan använda en 
pensel, en spardyna och målartejp.

6. Väggen är bra att måla i fält som är cirka en 
halv meter breda i lodrät riktning. Fördela 
färgen på väggen med rollern i en bredd 
på en halv meter ända upp till taket. Jämna 
ut färgen med rollern genom att dra den i 
samma riktning nedifrån och upp. Ta inte 
mer färg på rollern. Efter att du jämnat 
ut ytan fortsätter du att stryka på färg på 
nästa fält samtidigt som du målar lite på 
överlappningen till det föregående fältet.  
Då får du en jämn yta.

7. Rengör verktygen med vatten och RENSA 
BRUSH Penseltvätt.

8. Återvinn avfall enligt anvisningarna på 
förpackningen. Den tomma, torra förpack-
ningen kan återvinnas.
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Tre olika ytor:

DEKORYTBEHANDLING MED DEKORATIONSROLLER 

1. Rengör vid behov ytan som ska målas med RENSA SUPER 
Målartvätt.

2. Spackla ojämnheter och sprickor med SILORA LF  
Lättspackel.

3. Stryk ut KOLIBRI SAND med en roller.

4. Avsluta mönstringen av ytan med långa drag i samma rikt-
ning. Bearbeta ett litet område i taget, så att inte dekora-
tionsputsen torkar innan du gör mönstret.

5. Måla väggen med valfri kulör och produkt från  
BIORA-serien.

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

ÖNSKAT SLUTRESULTAT

Vi rekommenderar

HALVMATT YTA MATT YTA HELMATT YTA DEKORYTA

VÄGG I BETONG, SPACKLAD YTA ELLER 
GIPSSKIVA BIORA 20 BIORA 7 BIORA BALANCE KOLIBRI SAND

INNERTAK - - BIORA 3 eller  
TEKNOSPRO TAK -

Tips! ETT PAPPSPÄNNT TAK KAN HA SPRICKOR OCH VARA BRÄCKLIGT. ETT 
SÅDANT TAKMATERIAL BÖR LAGAS MED SMÖRPAPPER OCH VÄVLIM 
INNAN MÅLNING MED FUTURA 3 HÄFTGRUNDFÄRG.

UT
GÅ

NG
SL

ÄG
E

DEKORATIONSPUTS MED TAPETBORSTE

1. Rengör vid behov ytan som ska målas med RENSA SUPER 
Målartvätt.

2. Spackla ojämnheter och sprickor med SILORA LF  
Lättspackel.

3. Stryk ut KOLIBRI SAND i ett jämnt lager med en roller.

4. Avsluta med att bearbeta ytan med en tapetborste vågrätt i 
samma riktning. Bearbeta en rad i taget, så att inte dekora-
tionsputsen torkar innan du gör mönstret.

5. Måla väggen med valfri kulör och produkt från  
BIORA-serien

6. Rengör verktygen med vatten och RENSA BRUSH  
Penseltvätt.

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

DEKORATIONSPUTS MED PENSEL

1. Rengör vid behov ytan som ska målas med RENSA SUPER 
Målartvätt.

2. Spackla ojämnheter och sprickor med SILORA LF  
Lättspackel.

3. Stryk ut KOLIBRI SAND i korsade drag med en bred pensel. 
Börja mönstret från kanten. Sträva efter att ha samma 
pensel-teknik så att du får ett jämnt slutresultat.

4. Måla väggen med valfri kulör och produkt från  
BIORA-serien

5. Rengör verktygen med vatten och RENSA BRUSH  
Penseltvätt.

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

Så här lyckas du

MÅLNING AV INNERTAK: 

1. Skydda golvet ordentligt med skyddspap-
per, papp eller plast.

2. Rengör noggrant ytorna som ska behand-
las från damm, fett och lös smuts innan 
du börjar måla. Tvätta vid behov de gamla 
färgytorna med RENSA SUPER Målartvätt.

3. Spackla vid behov ojämnheter och sprickor 
med SILORA LF Lättspackel. När spacklet 
har torkat slipar du ytorna och avlägsnar 
slipdammet.

4. Måla två lager innertakfärg. Börja med att 
måla kanterna i taket. Du kan använda en 
pensel, en spardyna och tejp. 

5. Stryk på färgen i samma riktning som ljuset 
kommer in från fönstret i cirka en halv meter 
breda fält. Genom att stryka lite färg ovanpå 
föregående fält får du en jämn yta. Använd 
rikligt med färg och låt inte rollern bli för 
torr. Efter att färgen strukits på jämnar du 
ut det målade området genom att stryka 
i samma riktning utan att ha på ny färg 
på rollern. Runt kanterna är det bra att 
använda en pensel eller spardyna. Använd 
roller och förlängningsskaft för målning på 
stora ytor. Låt torka i cirka en timme innan 
du målar ett andra lager. 

6. Rengör verktygen med vatten och RENSA 
BRUSH Penseltvätt.

7. Återvinn avfall enligt anvisningarna på 
förpackningen. Den tomma, torra förpack-
ningen kan återvinnas.
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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 färgen anger 
produktens glans. Ju högre siffra, desto blan-
kare färg. Exempelvis BIORA 20 är halvmatt 
och BIORA 7 är matt.

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 används för nyansering 
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 
Traditionellt används ofta en färg som kallas 
listvit på industriellt målade lister och dörrar 
inomhus. Listvit är den varma 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 

Så här räknar du 
ut mängden färg

SÅ HÄR RÄKNAR DU UT HUR MYCKET FÄRG DU BEHÖVER: 

Det enklaste sättet är att räkna ut väggytan i sin helhet, utan 
att räkna bort dörrar och fönster. På det sättet har du sannolikt 
tillräckligt med färg och den tar inte slut mitt i arbetet.  

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: 
Vardagsrummet har en väggyta på 25 m2.
Innerväggfärgerna har en dryghet på 7 m2/l.

25 M²

7 M²/L
= MÄNGD FÄRG SOM BEHÖVS FÖR TVÅ    
   LAGER 7 L = 1 X 9 L

1514 TEKNOS/TAK OCH VÄGGAR INOMHUSTEKNOS/TAK OCH VÄGGAR INOMHUS



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

1T
90

96
00

12
3


