
Utomhus

Måla med
Tradition
Rödfärg

Följ våra råd  
så blir det lätt 
att måla
Tradition Rödfärg är en renodlad utomhusfärg, 
som är avsedd att användas på åldrat ohyvlat 
trä, tryckimpregnerat ohyvlat trä samt på tidi
gare slamfärgsmålade ytor.  
 Även ett helt nytt, prefabricerat hus kan målas 
med Tradition Rödfärg under förutsättning 
att husets träfasad är trären, utan grundfärg, 
eller att den är grundmålad med en slamfärg  
i samma kulör. 
 Tradition Rödfärg finns även i en svart kulör. 

Produkten  
som hjälper dig 
att måla huset

Tradition Rödfärg  
Ger en slamfärgsliknande matt fasad. Innehåller 
inga blyföreningar. 
 Används helst på åldrat ohyvlat trä, tryck
impregnerat ohyvlat trä samt på tidigare slam
färgsmålade ytor. Finns även i svart. 
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Fråga Beckers  
om du är osäker
Du är alltid välkommen att ringa till vår 
kundservice – 020021 21 22 – som kan ge 
dig svar på alla dina frågor om färg och 
målning. Du kan också maila dina frågor 
till kundservice@beckers.se. Hos oss 
är inga frågor för lätta eller svåra – det 
viktiga är att du får ett enkelt svar.

Arbetsråd

Beckers Färg 
120 86 Stockholm 
Tel 0200-21 21 22 
www.beckers.se



Enkla steg  
till ett perfekt  
resultat
Att måla om sitt hus är inte gjort i en 
handvändning, men med lite planering 
och rätt verktyg gör du det enklare för 
dig när du ska måla med Tradition Rödfärg. 
 Precis som med all annan målning är 
slutresultatet beroende av förarbetet. 
Det finns tyvärr inga genvägar, men följer 
du våra enkla tips och råd sparar du 
både tid och kraft. Och får det resultat 
du vill ha. 

Några tips på vägen
•  Rör sparsamt om färgen före användning.  

Omrörning tunnar färgen snabbt.
• Underlaget ska vara torrt vid ommålning.
•  Tryckimpregnerat virke ska stå en säsong före  

målning med Tradition Rödfärg.
•  Bra verktyg gör halva jobbet – spara inte på  

verktygskvaliteten. 
•  Skydda sockel, stuprör och fönster med skyddspapp 

eller plast under målningen för att undvika miss
färgning.

•  Kontrollera vädret innan du börjar måla. Viktigt är att 
undvika regn. Måla inte heller vid för låg temperatur. 

•  Följ anvisningarna på burken noga.
•  Tänk på att färgstänk kan missfärga stenbelägg

ningar närmast fasaden.

1     Rengör 
Är fasaden tidigare målad med slamfärg räcker 
det oftast med att omsorgsfullt borsta ytan med 
en kvast, borsta ordentligt ända ned till fast 
underlag. Använd skyddsglasögon och mun
skydd för att skydda dig mot dammet. 
 Lite mer jobb krävs om fasaden har mängder 
med små svarta prickar – troligen är det svart
mögel som växer på fasaden. Och då krävs en 
behandling med Beckers Alg & Mögeltvätt. 
Annars är det risk för att mögel börjar växa 
direkt efter målningen. 

 

2     Kontrollera
När du rengjort fasaden är det dags att kontrollera 
träet. Stick med en kniv eller spik här och där, speci
ellt vid skarvar och ändträ. Om det är mjukt och fuk
tigt är det tyvärr angripet av röta, och måste bytas ut. 

3     Laga
En äldre fasad målad med slamfärg har ofta så många 
sprickor att det, i de flesta fall, inte är lönt att försöka 
laga sprickor i fasaden. Gå direkt till punkt 4 istället.

4     Slipa och raspa
Har du varit noggrann och ordentligt borstat bort all 
lös färg är fasaden i princip färdig att måla. För säker
hets skull kan du slipa på hårda, hartsrika kvistar för 
bättre vidhäftning.

5     Grunda nytt trä
Nytt ohyvlat trä grundar du med Tradition Rödfärg 
som förtunnats med 10–20 % vatten. Låt torka.

6     Måla
Nu är det dags. Färdigmåla med Tradition Rödfärg, 
utspädd med 10% vatten. Måla i tunna skikt för bästa 
resultat. Tidigare slamfärgsmålad fasad målar du en 
gång, men med färgen utspädd med 10 % vatten. 

 

Det här behöver du för att måla 
fasaden med Tradition Rödfärg

Alg & Mögeltvätt vid behov

Skyddsplast/maskeringstejp 

Skyddsglasögon/andningsskydd m m 

Stege eller ställning/lift 

Sandpapper/slipkloss 

Piassavakvast 

Hornsugga eller gammal pensel med naturborst 

Tradition Rödfärg

Det här är också bra att ha till hands

Skruvmejsel/kniv/kraftig spik 

Tvättsvamp/hink 

Krok till färgburk (att hänga på stegen) 

Penseltvätt


