
Guide för in- och utvändig målning 
av hus, ladugårdar och stall m.m.

Måla gården



Börja med att syna underlaget. Hittar du sprickor i fasaden kan det vara början till rötskador som behöver 
åtgärdas snabbt. Smuts och mögel är varningssignaler som berättar att det finns risk för fukt under ytan. 
Spruckna brädor måste bytas ut.
Förbered målningen. För att den nya färgen skall fästa är det en förutsättning att underlaget är rent, torrt och matt. 
Färg kan heller inte fästa på en smulande eller kritande yta. Tvätta alltid huset innan målning eftersom olika slags 
föroreningar kan finnas på ytan. Till det finns flera effektiva miljöanpassade produkter. 
Har du mikroorganismer på ytan (oftast svarta prickar) eller det är fett och normal nedsmutsning, använd 
Rensa Facade, som löser all smuts. Var noga med att skölja bort upplöst smuts och tvålmedelsrester. 
Vänta med målning tills du är säker på att underlaget är helt torrt. Som alltid hänger slutresultatet på hur bra 
förarbetet är gjort. Lägg tid på förbehandlingen, det är avgörande för hur länge färgen kommer hålla. Skrapa och 
borsta bort all gammal och löst sittande färg. 
Efter förbehandling och innan målning, samla ihop och släng färgskrap, så undviker du att smuts och färgflagor 
sätter sig i den våta färgen.

Teknos har ett starkt och brett sortiment när det gäller målning både inne och ute. Fråga oss om du är osäker på 
vilken färg du ska välja, vi hjälper dig gärna!

RANCH Stallfärg
Helmatt vattenspädbar färg för invändig målning av trä, puts och betong.
Färgen är lämplig för målning av tak- och väggytor i djurstallar, lager 
och industrilokaler. Särskilt lämplig där mögelrisk förekommer.
Ranch Stallfärg har en hög täckförmåga och god tvättbarhet. 
Utmärkt även som grundfärg under Ranch Exklusiv.
Applicera: Med pensel, rulle eller spruta.
Övermålningsbar: Efter 2 timmar.
_________________________________________________________

RANCH Exklusiv
Halvblank vattenspädbar färg för invändig målning av trä, puts och 
betong. Även förzinkade ytor eller ytor i aluminiumplåt. Färgen är lämplig 
för målning av tak- och väggytor i djurstallar och industrilokaler. 
Ranch Exklusivs speciella bindemedelssammansättning ger färgen en 
god alkaliebeständighet och en hård med ändå elastisk färgyta. 
Färgen har bra smutsavvisande egenskaper och tål högtryckstvätt.
Applicera: Med pensel, rulle eller spruta.
Övermålningsbar: Efter 4 timmar.
_________________________________________________________

TEKNOFLOOR 2K Betongfärg
Vattenspädbar blank 2-komponents epoxifärg för betonggolv i tvättrum 
och andra hårt utsatta ytor.
Teknofloor 2K tål mekanisk påfrestning väl av vatten, bensin, olja, fett, 
starka lutlösningar, lösningsmedel som stänkt och kortvarig påverkan 
av svaga syror.
Applicera: Med pensel eller korthårig mohairroller.
Övermålningsbar: Efter 4-12 timmar. Genomhärdad efter 7 dygn.
_________________________________________________________

RANCH Ladugårdslack
Blank svart asfaltlack för invändig målning på betong, puts, stål, trä, 
träfiberskivor och eternit. Färgen är speciellt avsedd för nedre delen av 
väggar i djurstallar samt kalv- och svinboxar, där nedsmutsningen är 
stor. Kan även användas i gödselrännor.
Ranch Ladugårdslack har god beständighet mot gödsel, urin och 
ammoniakångor. Har god tvättbarhet och tål högtryckstvätt.
Applicera: Med pensel, rulle eller spruta.
Övermålningsbar: Efter 12 timmar.
Förtunning: Teknosolv 1621 Alifatnafta.
_________________________________________________________

Måla inomhus!

Innan du börjar måla!



RANCH Husfärg
Halvblank alkydoljefärg med linolja för utvändig målning på nya och 
tidigare oljefärgsmålade eller laserade träfasader. 
Färgen är mycket lämplig för målning av fönster, dörrar, vindskivor och 
rostskyddsgrundade metallytor.
Ranch Husfärg har en god vidhäftning till underlaget och ger ett bra 
konserverande skydd åt träytan.
Applicera: Med pensel eller spruta.
Övermålningsbar: Efter 24 timmar.
Förtunning: Teknosolv 1621 Alifatnafta.
_________________________________________________________

NORDICA EKO Husfärg
Blank vattenburen utomhusfärg för målning på nya och tidigare målade 
träytor. Färgen är mycket lämplig för målning av ytterväggar, taklisters 
undersidor, vindskivor och fönsterkarmars utsidor.
Nordica Eko är en unik färg som kan målas på både matta och blanka 
ytor. Behåller både kulör och glans utan att blekas av väder och vind.
Finns även som Nordica Matt.
Obs. Kan målas på alla underlag förutom slam- och rödfärg. 
Applicera: Med pensel eller spruta.
Övermålningsbar: Efter 6-12 timmar.
_________________________________________________________

TRANEMO Rödfärg och TRANEMO Svart 
Helmatt traditionell rödfärg för målning på omålat grovsågat trä och 
ohyvlad stockyta samt på ytor som tidigare målats med rödfärg, t.ex. 
bodar och uthus. 
Tranemo Rödfärg och Tranemo Svart låter väggen andas så att 
vattenånga kan avdunsta genom väggen och skyddar träet på ett 
naturenligt sätt. Ej lämplig för behandling av hyvlat trä eller ytor som 
målats med andra typer av färg.
Applicera: Med pensel.
Övermålningsbar: Efter 4 timmar.
_________________________________________________________

Måla utomhus!

VISA Fasad
Halvblank alkydoljefärg för utvändig målning av nytt och tryckimpregnerat 
trä, samt på träytor som tidigare målats med olje- eller alkydoljefärg eller 
som behandlats med oljebaserad lasyr eller täcklasyr. 
Färgen är mycket lämplig för målning på träfasader, fönster, dörrar, 
vindskivor och snickerier.
Visa Fasad tränger väl in i underlaget och ger ytan ett långvarigt 
konserverande skydd. Färgen har hög torrhalt, god fyllighet och ger en 
elastisk och väderbeständig film.
Applicera: Med pensel eller spruta.
Övermålningsbar: Efter 16 timmar.
Förtunning: Teknosolv 1621 Alifatnafta.
_________________________________________________________

SILOKSAN Facade
Helmatt vattenburen silikonemulsionsbaserad färg. Färgen är mycket 
lämplig för målning på nya och tidigare målade mineraliska ytor på 
fasader, t.ex. på betong, puts, kalksandtegel och fibercementskivor.
Siloksan är vattenavvisande, därför bevarar den ytterst väl sin renhet 
även i stadsklimat. Den fräts inte av luftens sura gaser som svaveldioxid. 
Rena och fasta mineraliska ytor grundas med Siloksan med tillsats av 
Siloksan Gel.
Applicera: Med pensel, rulle eller spruta.
Övermålningsbar: Efter 2-4 timmar. 
_________________________________________________________



KIRJO Aqua
Matt, vattenburen, akrylatbaserad, rostskyddspigmenterad plåttakfärg.
Färgen är lämplig för målning av nya, omålade förzinkade/galvaniserade 
plåt- och stålytor samt för underhållsmålning av plåttak som är tidigare 
målade med alkyd- eller akrylatfärger.
Kirjo Aqua lämpar sig också för underhållsmålning av industriellt 
färgbelagd ståltunnplåt.
Applicera: Med pensel, rulle eller spruta.
Övermålningsbar: Efter 8 timmar.
__________________________________________________________

På alla färgtyper utomhus är smuts, alger och mögel ett allt vanligare problem. Det skapas av sur nederbörd, 
jord, sot och pollen i kombination av vårt allt fuktigare klimat. Risken att alg- och mögelangrepp skadar 
underlaget är liten, men det är inte vackert att titta på. Enklaste åtgärden är regelbunden tvätt med fasad- eller 
algtvättmedel. Rensa Anti-Mould försvårar påverkan av missprydande gröna eller svarta prickar och ger 
flerårigt skydd mot nya angrepp. Lycka till!

När du målat färdigt!

WOODEX Wood Oil
En djuppenetrerande, torkande lösningsmedelsburen träolja för 
utomhusbruk.Träoljan används på nytt och tryckimpregnerat trä, trä som 
behandlats med impregnerande träskyddsmedel samt även för teak, ek, 
mahogny och ”hårdträ”.
Woodex Wood Oil Typiska objekt är trädgårdsmöbler, bryggor, staket, 
trätrallar och dörrar. Skyddar ytan mot uttorkning, sprickbildning och 
nedsmutsning. Ej lämplig för behandling av växthus, drivbänkar eller fähus.
Applicera: Med pensel eller rulle.
Övermålningsbar: Efter 1 dygn.
Förtunning: Teknosolv 1621 Alifatnafta.
__________________________________________________________

KIRJO Plåttakfärg
Halvmatt alkydbaserad, rostskyddspigmenterad specialfärg.
Färgen används som skyddande färg på plåttak och övriga galvaniserade
och lättmetallytor, samt som täckfärg på grundmålade stålytor. Ytorna får
då aktivt rostskydd i alla färgskikt.
Kirjo Plåttakfärgs aktiva pigment förhindrar inverkan av luftens sura 
föroreningar och hindrar underlaget från att frätas.
Applicera: Med pensel, rulle eller spruta.
Övermålningsbar: Efter 16 timmar.
Förtunning: Teknosolv 1621 Alifatnafta.
__________________________________________________________

WOODEX Aqua Wood Oil
Vattenburen, djuppenetrerande och nyanserbar träolja för tryckimpregnerat
trävirke, övriga objekt är bryggor, staket och dörrar. 
Woodex Aqua Wood Oil motverkar fuktupptagning, sprickbildning och 
nedsmutsning. 
Ej lämplig för behandling av växthus, drivbänkar eller fähus.
Applicera: Med pensel eller rulle.
Övermålningsbar: Efter 1 dygn.
_________________________________________________________
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