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Alt du trenger å vite 
om utendørsmaling

Fasademaling Premium
Trebeskyttelse
Vindus- & Allroundmaling
Treolje



Bli kjent med alle malingsproduktene som 

finnes i sortimentet vårt, og få med deg 

tipsene våre!

Skal vi male?
Høy kvalitet til  
rimelige priser
Vårt skandinaviske klima er ikke 
som andre steder. Her er det både 
kaldt, fuktig, vindfullt og dager 
med sol. Disse omstendighetene 
setter ekstra krav til malingen.  
Derfor finnes Fasademaling 
Premium, en maling som holder 
fasaden fargesterk i opptil 15 år. 
Andre områder som vinduer, dører, 
utemøbler, gjerder o.l. trenger en 
hardere overflate. For disse stede-
ne finnes Vindus- & Allroundmaling.

Rett farge for rett følelse
Fargesystemet Reflekt inneholder 
mange flotte farger som følger  
den skandinaviske tradisjonen.  
Kanskje du velger en klassisk hvit,  
en stilren antrasittgrå eller hvorfor 
ikke en frekk svartfarge? Valget er ditt. 
Uansett hva du velger garanterer vi 
topp kvalitet til en veldig god pris.  
Les mer på www.rusta.com, og se  
forslagene fra vår fargeekspert.

Rett grunning – lett maling
Med et godt grunnarbeid og rett 
verktøy blir selve malingsarbeidet 
enklere og mer moro. I tillegg kommer 
malingen til å vare lenger.
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Rent hus!
Renovering av vinduer
Hvis treet er veldig tørt er det lurt 
å stryke på et lag med Grunnolje. 
Hvis du har skrapet ned til  
treet må du grunne med  
Utegrunn før du maler med  
Vindus- & Allroundmaling.

Umalte overflater
Sørg for at overflatene er fri for  
mugg, alger eller andre vekster.  
Start alltid med å rengjøre.  
Bruk Grunnolje i skjøter, på  
endestykker og på spikerhoder  
før du grunnmaler med  
Fasademaling Premium.

Tidligere malte overflater
Skrap overflaten og vask rent.  
En ren overflate er veldig viktig for 
et langvarig resultat. Den enkleste  
måten å påføre malervask på er 
med en lavtrykksprøyte. Sett av  
nok tid. Overflaten må få tid til å 
tørke før grunnings- og malings-
arbeidet kan settes i gang.  
Sprekker og hull fyller du lett ut  
med lateksfugemasse.

• Jobben går raskere med en god pensel.

• En god pensel legger et jevnere lag, også på ujevne  
  overflater, og gjør at malingen holder lenger.  
• Vi har et bredt sortiment av gode pensler i  
  ulike bredder.

En god pensel er avgjørende



Holdbar fasademaling
Vår vannfaste Fasademaling Premium 
og Vindus- & Allroundmaling kan  
brukes på alle tidligere malte  
underlag. Det eneste kravet er at 
overflaten er ren, tørr og fast. Med  
vår maling Oljemaling Tradisjonell 
kan du male på overflater som  
tidligere er malt med oljemaling  
eller oljelasur. Begge variantene gir  
en slitesterk overflate med lang  
holdbarhet som lett kan holdes ren 
med vannslange.

Naturlig skjønnhet  
med Treolje Allround 2-in-1
Vår Treolje Allround 2-in-1 passer 
utmerket til for eksempel tømmer, 
stakitt, vindfang, terrasser og  
brygger som trenger en oppfriskning. 
Særlig effektiv når forholdene ikke  
er optimale. For ubehandlet eller  
tidligere oljet tre. 

Vær ekstra nøye med  
vinduene dine
Vinduene er husets øyne sies det, 
og våre blikk dras jo ofte til nettopp 
vinduene når vi ser på hus. Vinduer 
og annet finsnekkeri er også de mest 
utsatte delene på et hus. Derfor er det 
viktig å være ekstra nøye her, og at du 
jevnlig ser over og retter opp skader 
som oppstår. Bruk våre vannbaserte 
produkter av høy kvalitet; Grunnolje, 
Utegrunn og til slutt Vindus- &  
Allroundmaling.

Beskytt med treolje
For å opprettholde treets naturlige 
utseende passer vår treolje best.  
Den hindrer at treverket brytes ned av 
vær og vind, og gir en fin glans. Den gir  
også en mer smuss- og fuktavvisende 
overflate. I Reflekts oljesortiment finner 
du tilpassede oljer for alle vanlige tre-
sorter og overflater. Oljene er laget for 
å beskytte og bevare treet, og for å gi 
det et langt liv.

Trebeskyttelse 
Reflekt trebeskyttelsesbehandling med 
silisium er et alternativ til Treolje som, 
med naturens hjelp, gir en fin sølvgrå 
overflate. Passer godt til trykkimpreg-
nert virke og og annet tre tilpasset for 
utendørsbruk. Sluttresultatet fremtrer 
etter kontakt med regn og sol tre  
måneder etter gjennomført behand-
ling. Trebeskyttelsen er dessuten  
skånsom mot miljøet
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Noe å tenke på:
• Sørvendte overflater blekes mest av solen.

• Nordvendte overflater er mest utsatte for begroing  pga skygge.

• Liggende kledning er spesielt utsatt fordi vann og fuktighet kan  
trenge inn i skjøtene, og fordi endestykkene ofte ikke er beskyttet.

• Takutstikk beskytter og forlenger holdbarheten, både på fasader  
og vinduer.

• Planter i nærheten av bygningen holder på fuktigheten, gir skygge  
og øker risikoen for begroing.

• Endestykker og skjøter er spesielt sårbare overflater. Tenk på å  
behandle disse flatene ekstra nøye.

• Stående kledning er spesiell sårbar hvis ikke endestykkene er beskyttet og 
skråskjært med dryppkant mot bakken. Avstanden til bakken skal være slik  
at sprut ikke når opp til underkanten av planken. 

Ikke glem rengjøringen! 
Forutsetningen for et vellykket slutt- 
resultat er at underlaget er godt 
rengjort. I Reflekts sortiment innenfor 
rengjøring finner du produkter for  
effektiv rengjøring av de fleste  
overflater som fasader, møbler  
og terrassebord. 

Grunning for et godt  
sluttresultat  
Et velgjort forarbeid er en forutsetning 
for et godt sluttresultat. Siden det er 
umulig å skjule defekter og skavanker 
med maling, bør du investere mer tid 
på forarbeidet enn på selve malingen. 
Begynn med å beskytte og dekke  
alt som du ikke skal male, med plast 
eller papp.



Tips!

Granite GreyGranite Grey

WhiteWhite

BlackBlackCottage RedCottage Red

Architect WhiteArchitect White

Storm GreyStorm Grey

• Unngå å arbeide i direkte sollys 
for å unngå blemmer i topplaget.

• Planlegg malingsarbeidet - mal 
fasaden før fasadens detaljer.

• Mal med fi berretningen.

• Det er enklere hvis dere er to. 
Én påfører malingen med rulle 
og den andre stryker over med 
pensel. Jobb kun på så store 
områder at malingen ikke rekker 
å tørke. 

Dette er en maling med utrolig god 
holdbarhet – den beholder både farge 
og glans i opptil 15 år. Vår forbedrede 
Fasademaling Premium er Svanemerket 
og har enda bedre dekke- og male-
egenskaper. Premium har fått topp-
resultat ved langtidstester av samtlig 
utemaling på det svenske markedet. 
Den fi nnes i fargen hvit. 

Bruksområder: Trefasader, hushjørner, 
vannbord m.m. Kan males på alle 
tidligere malte overfl ater. 2,7L, 9,1L.

Fasademaling 
Premium
Uvanlig holdbar!
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Tips!

HvitHvit

• Oljemaling Tradisjonell trives best 
om den legges på i tynne strøk 
med tilstrekkelig tørketid 
mellom strøkene.

• Ved lavere temperaturer eller litt 
dårligere grunnarbeid fungerer 
Treolje Allround 2-in-1 eller 
Oljemaling Tradisjonell best.

• Ved maling av stakitt er det 
viktig å fokusere ekstra godt på 
de overfl atene der de stående 
stolpene møter de liggende 
plankene. Her er det ofte 
sprekker, og dette krever at 
området skrapes opp og får 
tørke ut før behandling.

Oljemaling
Tradisjonell
Klassisk alkydmaling
Oljemaling Tradisjonell er en kombinasjon 
av alkyd og kokt linolje som gir god 
beskyttelse, der malingen trenger godt 
inn i underlaget og gir en hard og robust 
overfl ate. Nytt trevirke grunnes med 
Oljemaling Tradisjonell fortynnet med 
10-15% white spirit. Et middel er tilsatt for 
å hindre begroing. Tørker relativt raskt, 
selv ved litt lavere temperaturer og litt 
høyere luftfuktighet.

Bruksområde: Gjerder, utemøbler, 
rekkverk, dører, trefasader med mer. 
Kan males på nytt trevirke eller på 
overfl ater som tidligere har blitt malt 
med oljemaling eller oljelasur. Anbefales 
ikke på overfl ater som tidligere er malt 
med akrylmaling eller rødmaling 
(slamfarge). 2,5L.



Tips!

AntracitSvartSvart HvitHvit

Beskytter vinduene dine lenger

Vindus- & 
Allroundmaling

Vår Vindus- & Allroundmaling bruker 
den nyeste teknologien for akrylat, 
som kombinerer god heft, kort tørketid 
og lang holdbarhet. Vindus- & All-
roundmaling er lett å male med og 
har en god lagtykkelse som beskytter 
kanter og hjørner. Malingen gir en hard, 
ripesikker og robust overfl ate som ikke 
gulner over tid. Et middel som hindrer 
begroing er tilsatt.

Bruksområde:  Vinduer, dører, 
utemøbler, gjerder, rekkverk med mer. 
0,68L, 2,3L.

• Bruk en vinduspensel når du skal 
male vinduene. Det gjør det 
enklere når du maler inntil 
f.eks vindusglasset.

• Masker vinduene med UV- 
maskeringstape, den kan sitte 
på lenge uten å ”brenne fast” 
på vindusglasset.

• Mal over kittingen og ca 1 mm inn 
på vindusglasset for å hindre at 
vann trenger inn.

• Mal gjerne nedre del og litt opp 
på sidene av vinduene en 
ekstra gang, da disse delene 
er ekstra utsatte.
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KlarKlar

Tips!

• La ikke overfl ødig olje bli liggende 
lenge på overfl aten, da risikerer 
du at overfl aten blir klebrig.

• Bruk et forlengelseskaft til 
penselen når du oljer inn 
plattingen, da får du en bedre 
arbeidsposisjon.

Treolje
En ekte klassiker
Alkydforsterket linolje har svært 
gode og dyptvirkende egenskaper, 
selv i mindre gunstig vær med lave 
temperaturer og høy luftfuktighet. 
Den gir meget god beskyttelse på 
grunn av sitt høye olje-innhold. 
Et middel som hindrer begroing er 
tilsatt. White Spirit-basert. 
Tørrstoff 31%.

Bruksområde: Trykkimpregnert 
trevirke og ubehandlet tre, 
inkludert edeltre. 4L.



• Flaten må være helt tørr når du 
starter, så nytt tre må tørke i 
minst tre måneder først. 

• For et fl øyelsaktig sluttresultat, 
kan du pusse fl aten med et fi nt 
sandpapir før behandlingen.

• Påfør to strøk med rikelig maling 
med minst to timers tørketid i 
mellom. Bruk pensel eller rulle.

• Anvendes gjerne når luftfuktig-
heten er lav, dvs. fra vår til august. 
Brukes ikke hvis det er risiko 
for regn.

KlarKlar

Tips!Trebeskyttelse
Holdbar sølvgrå fi nish
En smart snarvei til den vakre, 
patinerte stilen får du med Refl ekt 
Trebeskyttelse. Treet får en naturlig, 
sølvgrå overfl ate som dessuten 
motvirker sprekkdannelser. Refl ekt 
Trebeskyttelse passer overfl ater som 
terrassebord, terrasser, utemøbler 
og brygger. Den vakre sølvgråe over-
fl aten, fremtrer gradvis i løpet av 
cirka 3 måneder etter behandlingen. 
Men sluttresultatet er langvarig. 
Best av alt: Ved rett bruk, gir den treet 
en fantastisk beskyttelse som holder i 
mange år. Som vedlikehold anbefales 
det å bruke Trebeskyttelse spedd 1:1 
med vann. Dette rengjør og styrker 
treets beskyttelse ytterligere. 

Bruksområde: Trykkimpregnert 
virke og annet tre tilpasset for 
utendørsbruk. 3L.
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Patinagrå TjærebrunSvart

KlarKlar

Tips!

Treolje Allround 
2-in-1 
Vår Treolje Allround 2-in1 er en værbe-
standig, pigmentert trebeskyttelses-
olje med høy gjennomtrengningsevne 
for impregnering og oppfriskning av 
både nytt og gammelt tre. Den gir 
en lasert overfl ate med lysbestandig 
pigment. Den svarte gir en lekker, 
matt overfl ate. Patina lyser opp og 
gir en vakker grå/hvit fargetone. 
Finnes også i tradisjonell mørke-
brun som gir en fi n fl ate. Legg på to 
ganger hvis du ønsker et mørkere 
resultat. Brukes både som grunning 
og etter-behandlingsmaling. Jobb inn 
oljen med en pensel til treet er met-
tet. God inntrengning i treet også ved 
mindre optimale temperaturer og 
mindre nøyaktig grunnarbeid.

Bruksområde: Stokker, stolper, 
vindskjermer med mer. 
Kan ikke brukes på lakkert eller malt 
trevirke. 2,5L.

• Endetreet trekker til seg opptil 30 
ganger mer enn overfl atetreet. 
Derfor behøver man olje inn ende-
treet fl ere ganger for best resultat.

• På store fl ater kan ruller brukes, 
noe som er veldig tidsbesparende.

Treolje
Treolje er en vannbasert olje som 
er helt uten farge. Den trenger inn 
og styrker skadede fi bre, og gir en 
smuss- og vannavvisende overfl ate. 
Et middel som hindrer begroing er 
tilsatt. Tørrstoff 15%.

Bruksområde: Trykkimpregnert 
trevirke og ubehandlet tre. 2,5L.



Treolje, kinesisk
Kinesisk treolje av førsteklasses 
kvalitet til behandling av alle typer 
tre, inkludert fete eksotiske treslag 
som for eksempel teak og mahogni. 
Treoljen passer både som første 
behandling og som vedlikehold av 
hagemøbler, treterrasser, vinduer, 
fasader og annet snekkerarbeid. 
Oljen, som er fremstilt av de aller beste 
råvarer, trenger dypt ned i underlaget 
og danner en sterkt vannavvisende 
og vakker overfl ate.

Bruksområde: Utemøbler, dører etc. 
Impregnert så vel som ubehandlet tre. 
0,75L.

Klar
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Hvit

• For at du skal bli fornøyd med 
sluttresultatet må forarbeidet 
gjøres nøye. Følg alltid produktets 
bruksanvisning.

Grunnolje
Grunnolje er en vannbasert grunn-
olje som hindrer fuktinntrengning og 
sikrer god vedheft av etterfølgende 
behandling. Underlaget må være 
rent, tørt og fast. Alle overfl ater som 
skal behandles må rengjøres for 
smuss, mugg og alger. Grunnoljen 
må etterbehandles med lasur eller 
dekkmaling, og den kan brukes både 
inn- og utvendig på dører og vinduer 
som skal males. Vær spesielt nøye 
ved endestykker og panelskjøter.

Bruksområde: Nytt tre, gammelt 
nedslipt ubehandlet tre samt eldre 
trykkimpregnert tre.  0,68L, 2,5L.

Utegrunn
Utegrunn er en hvitpigmentert 
grunning for utendørsbruk på tre, 
basert på en fet oljealkyd emulgert 
i vann. Den hindrer fuktinntrengning 
og sikrer god vedheft av etter-
følgende behandling. Utegrunn 
hindrer også en viss misfarging fra 
underlaget, og brukes primært 
som en grunning før påføring av 
dekkmaling med vannfast akrylat- 
eller alkydmaling. 

Bruksområde: Ubehandlet bart tre 
eller impregnert tre. 0,68L, 2,5L.

• Kvister og områder med harpiks kan 
isoleres med kvistlakk før du legger 
på Grunnolje. 

• Husk å beskytte deg selv og din om-
givelse, bruk vernebriller og hansker.

Klar

Tips!



Grunnrensemiddel 
for utendørsbruk
Denne bruker du til rengjøring før 
du maler om, eller for å vaske malte 
overflater. Bruk pensel eller børste 
på overflaten for å få den så ren 
som mulig. Skyll godt med vann etter 
rengjøringen, og la overflaten tørke 
før maling. 3L.

Trykksprøyte
Tilsett vaskemiddelet med lavtrykk- 
sprøyte. Ved hjelp av sprøyten havner 
middelet akkurat der du vil ha det. 

Terrasserens
Terrasserens er et sterkt alkalisk ren-
gjøringsmiddel som bleker og renser 
trykkimpregnert trevirke for smuss og 
alger. Fukt overflaten og legg på et 
jevnt lag med konsentrert Terras-
serens med en skrubbørste. Skrubb 
langs plankene, hold overflaten våt 
under behandlingen og la stå i ca 
10 minutter før du skyller av grundig. 
Dekk over glass, aluminium og andre 
utsatte overflater. 3L.

• Vær veldig forsiktig hvis du bruker 
høytrykksspyler. Treet kan få  
skader, og det kan dessuten  
lett komme inn vann i sprekker/
skjøter, slik at det tar lengre tid 
før treet kan males/oljes.

• Ikke vask i direkte sollys, 
rengjøringsmiddelet kan da  
tørke ut før det har begynt å 
virke. Det kan også føre til at 
overflaten får en ujevn glans.  
Fukt overflaten grundig før du 
begynner å rengjøre. 

• La overflaten tørke godt før du 
begynner å male.

• Det er enklest å få underlaget til 
å tørke ut ordentlig om våren når 
luftfuktigheten er lav.

Tips! 
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Lateksfugemasse
Det er lurt å se over overflaten før  
maling. Sprekker, dype hull etter 
spikerhodet og andre hull fyller du 
enkelt med lateksfugemasse.  
Overmalbar etter ca. 6 timer.  
Siden lateks er fleksibel, følger den 
treets bevegelser ved  
temperaturendringer. 300 ml.

Kvistlakk
Forhindrer misfarging og 
kvistgjennomslag
Vannbasert kvistlakk. For behand-
ling av kvister på ubehandlet tre, 
innen- og utendørs. Lakken reduserer 
risikoen for misfarging og påfølgen-
de gjennomslag, og er også egnet 
på tidligere malte underlag. Det er 
spesielt viktig med kvistlakk ved bruk 
av lysere maling, der kvistene ofte 
blir enda mer synlig. Legg på 2 strøk 
med en tørketid på ca. 30 minutter 
mellom. 0,38L.

Reflekt malingsystem
Reflekt malingsystem er utviklet i samarbeid med ledende  
malingsprodusenter i Skandinavia. Reflekt-produktene inneholder  
utvalgte ingredienser av høy kvalitet for både den kravstore håndverkeren  
og hjemmefikseren. Reflekt malingsystem gir garantert god kvalitet til en  
veldig god pris.

Reflekts ulike farger er utviklet av en fargeekspert, og det har blitt lagt spesiell 
vekt på harmoni og skandinavisk tradisjon. Besøk www.rusta.com, og les mer om 
hvilke farger som harmonerer med hverandre. 

Våre farger er spesielt utviklet for å være vakre på store flater. På en husfasade 
oppfattes farger ofte lysere og klarere enn på fargeprøven. 

Arbeidsbeskrivelse og mer produktfakta finner du på spannet, eller på vår  
hjemmeside www.rusta.com.



aVi tar forbehold om trykkfeil og restsalg. 2022.

Har du alt du trenger?

Pensler

Ruller

Forlengingsskaft

Grunnolje

Utegrunn

Rengjøringsmiddel

Vaskesvamp

Stålbørste

Skurebørste

Universalskrape

Slipepapir

Slipekloss

Beskyttelseshansker

Maskeringstape; UV-bestandig

Beskyttelsesplast

Vinduskitt

Latexfog

Boksåpner

Tapetkniv

Fugepistol

Lavtrykkssprøyte

Rørepinne

Gå ikke tom for 
maling! 
Kjøp nok maling og pensler. Produkter 
i ubrutt  forpakning kan leveres tilbake 
innen 30 dager. Ved retur er det viktig at 
malingen ikke har vært utsatt for frost. 

Bli medlem i Club Rusta i dag, da har du 
365 dagers åpent kjøp!


