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ALLBÄCK LINUS VÄGGFÄRG - KVALITETSKONTROLL 

 FÖRVALTNING, DRIFT OCH UNDERHÅLL 
  
Allbäck Linoljeprodukter AB     Produktnamn : Allbäck Linus Väggfärg 
Balkåkravägen 18     Bindemedel:  Avslemmad, kokt och väl lagrad linolja  
271 91 Ystad, Sverige     Förtunning:  Vatten ca 10% 
 
Användningsområde: 
Linus Vit Väggfärg innehåller kokt avslemmad linolja, vatten, cellolosalim, schellack, titandioxid och krita. 
Pigmentkulörerna innehåller Järnoxider och/eller Kromoxidgrön beroende av kulör.   
Färgen är lösningsmedelsfri och fri från skadliga kemikalier. 
 
Underlag Färgen kan användas på putsade ytor, gipsplattor, juteväv med spännpapp, gammal tapet och trä 

inomhus. Färgen är fördragsam mot underlaget och lätt att slipa.  
Applicering Rör ner vattnet på ytan. Tillsätt ca 10 % ytterligare vatten om ni önskar slätare yta.  

Ytan varierar beroende på verktyg och färgens tjocklek. 
Pensla, rulla med garn eller microfiber rulle) eller spruta (hårt tryck, litet munstycke). 

Rengöring Allbäck Linsåpa. Tvätta händer och penslar/rullar med Linsåpa och vatten.  Undvik att spola ut 
färgen i avloppet.  

Förvara  Korttidsförvara rullen i färgen över natten eller i vatten.  
Lagring Kan lagras i minst 4 år i rumstemperatur. 
Täckningsgrad 10 – 12 kv. meter/liter.  Måla minst två strykningar. På starkt sugande underlag kan man grunda 

med Allbäck Primer (Vattenlöst schellack) eller måla en extra strykning. 
Volymtorrhalt   Ca 75 % 
VOC Mindre än 0,3% 
Torktid Torktiden är ca 24 timmar i ventilerat rum. Det är möjligt att måla vått i vått. 
Transport Inga föreskrifter – ej farligt god 
 
Avfallshanering 
Inga speciella föreskrifter. Låt pigmenten sjunka till botten. Häll bort vattnet och kasta pigmentrester i soporna. 
Linus färgrester kan blandas med krita eller pimpstensmjöl och användas som linoljespackel.   
Emballaget av plast kan kastas bland vanliga sopor. Vi har avtal med REPA om recycling av emballage. 
 
Teknisk specifikation & säkerhetsdatablad  
Dessa finns på vår hemsida  www.allbackpaint.com  
 
Rengöring & Underhåll  
När färgytan har härdat efter några veckor kan ytan tvättas med linsåpa och vatten.  
Reparationsmålning är möjlig.  
 
Kommentarer: 
Resultatet av målning med Allbäck Linus Väggfärg är beroende av underlaget och eventuell förbehandling av 
starkt sugande ytor, vattenskador eller nikotin. 
 
 Utförlig  bruksanvisning  finns i Lilla Handboken på vår hemsida www.allbackpaint.com.   
 
Gör alltid provytor för godkännande. Vid reklamationer - presentera din dokumentation och kvalitetskontroll. 
 
Behandlad yta………………………………………………………………………………………………………. 
 
Med färgtyp……………………………………………………..  Dag o År……………………………………….. 
 
Jag/Vi har läst bruksanvisningen, utfört underarbetet och målat………………………........................................... 


