Allt du behöver veta
om utomhusfärg
Fönsterfärg Allround
Träolja
Slamfärg
Fasadfärg Premium
Träskydd
Oljefärg traditionell
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Ska vi måla om?
Se om ditt hus

Rätt färg för rätt känsla

Vårt skandinaviska klimat är inte som
andra. Här är ömsom kallt, fuktigt,
blåsigt och soligt. Dessa omständigheter kräver sin färg. Därför finns
Fasadfärg Premium, en färg som håller
fasaden glänsande färgstark i upp till
15 år. Övriga ytor som fönster, dörrar,
utemöbler, staket med mera behöver
en hårdare yta. För de ytorna finns
Fönsterfärg Allround.

Oavsett om du känner för en
traditionell klassiker som faluröd,
en elegant granitgrå eller en sober
svart så lovar vi ett resultat av riktigt
fin kvalitet – till ett mycket bra pris.
Vårt färgsystem Reflekt har ett brett
utbud av traditionella skandinaviska
färger av hög kvalitet.

Grunda rätt – måla lätt
Med rätt förarbete och bra verktyg
blir målningsarbetet både enklare
och roligare. Dessutom kommer
färgen att hålla längre.
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Rent hus!
Omålade ytor

Fönsterrenovering

Börja alltid med rengöring. Se till att
ytorna är fria från mögel, alger eller
annan påväxt. Använd grundolja
i skarvar, ändträ och på spikhuvuden.
Grundmåla sedan med utegrund.
Avsluta med Fasadfärg Premium
alternativt Fönsterfärg Allround.

Är träet väldigt torrt kommer det
må bättre om du först stryker på
grundolja. Har du lyckats skrapa
ända ner till träet så bör du
grundmåla med grundolja och
utegrund innan du målar med
Fönsterfärg Allround.

Tidigare målade ytor
Skrapa ytan och tvätta rent. En noggrann rengöring är en förutsättning
för ett hållbart resultat. Om du har
möjlighet är vårt bästa tips att
applicera målartvätten med hjälp av
en lågtrycksspruta. Våren är att
föredra på grund av sin låga luftfuktighet - träet torkar helt enkelt
bättre. Ytan behöver torka innan
du kan påbörja grundmålning och
målning. Sprickor, djupa spikskallar
och hål fyller du lätt ut med latexfog.

Rätt pensel är A och O
• Arbetet går snabbare och blir roligare med
rätt pensel.
• Rätt pensel ger ett jämnare lager, även på
ojämna ytor och får färgen att hålla längre.
• Vi har ett brett sortiment av penslar i olika bredder.
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Tålig fasadfärg
Fasadfärg Premium och Fönsterfärg
Allround är vattenburna färger
som kan målas på alla tidigare
underlag förutom ytor målade med
slamfärg. Se bara till att grunden är
ren, torr och fast innan du målar.
Som resultat kommer du få en riktigt
tålig yta som du kan tvätta av med
vattenslang. Med vår färg Oljefärg
Traditionell kan du måla på ytor som
tidigare målats med oljefärg eller
oljelasyr. Vill du måla med slamfärg
– tänk på att den endast lämpar
sig för nytt trä eller tidigare
slamfärgsmålade ytor.

Klassiskt med slamfärg
Vill du ha en röd yta som är klassiskt
matt men ändå levande och som
låter ditt trä andas? Måla ditt hus
med vår svensktillverkade Slamfärg
så får du just detta.
Slamfärg lämpar sig endast på grovsågade träytor och ytor som tidigare
målats med slamfärg (rödfärg).

Skydda med träolja
För att behålla träets naturliga
utseende passar träolja allra bäst.
Träolja motverkar att träet bryts ner
av väder och vind och ger dessutom
fin lyster. Den ger också en mer smutsoch fuktavvisande yta. I Reflekts
olje-sortiment hittar du anpassade
oljor för alla vanligt förekommande
träslag och ytor. Oljorna är
anpassade för att skydda, bevara
och ge ditt trä en lång livslängd.

Naturlig skönhet med
Träolja Allround 2 in 1
Vår Träolja Allround 2-in-1 lämpar
sig utmärkt för ytor som exempelvis
förråd, timmer, staket, vindskydd,
terrasser och bryggor som behöver
en uppfräschning, på enklast
möjliga sätt. Speciellt effektiv när
inte förutsättningarna är optimala.
För obehandlat eller tidigare oljat trä.

Var extra rädd om
dina fönster
Fönstren är husets ögon, enligt talessättet, och helt klart dras våra blickar
ofta till just fönstren. De och andra
snickeridetaljer är även de mest
utsatta delarna på ett hus. Därför är
det viktigt att du är extra noga och
att du regelbundet ser över och rättar
till skador som uppstår. Använd vårt
högkvalitativa vattenburna system
med Grundolja, Utegrund och
slutligen Fönsterfärg Allround.

Träskydd

Grunda för ett gott slut

Reflekt träskyddsbehandling med kisel
är ett alternativ till träolja som med
naturens hjälp ger en vacker silvergrå
yta. Passar bra för behandling av
tryckimpregnerat virke och annat trä
anpassat för utomhusbruk. Resultatet
framträder ungefär 3 månader efter
genomförd behandling. Slutresultatet
framträder efter kontakt med regn
och sol. Träskydd är dessutom
skonsam mot miljön.

Ett välgjort förarbete är förutsättningen för ett gott slutresultat.
Eftersom det är omöjligt att
dölja defekter och skavanker med
färg bör du lägga mer tid på
underarbetet än på själva
målningen. Börja med att skydda
och täcka allt som du inte ska måla
med plastfolie eller skyddspapp.

Glöm inte rengöringen!
Förutsättningen för ett lyckat slutresultat är att underlaget är väl
rengjort. I Reflekts sortiment för
rengöring hittar du produkter för
effektiv rengöring av de flesta ytor
som fasader, möbler och trall.

Tänk på att:
• Ytor mot söder bleks mest av sol.
• Ytor mot norr är mest utsatta för påväxt på grund av skugga.
• Liggande fasadpanel är speciellt utsatt, då vatten och fukt kan
komma in i skarvarna och ändträet oftast inte är skyddat.
• Takutsprång skyddar och förlänger hållbarheten, både på fasader
och fönster.
• Växter nära byggnader håller kvar fukten, ger skugga och ökar risk
för påväxt.
• Ändträet och skarvar är speciellt utsatta ytor.
Tänk på att behandla dessa ytor extra noggrant.
• Stående panel är speciellt utsatt om inte ändträet är skyddat och
snedskuret med droppkant mot marken. Avståndet till marken ska
vara så att stänk ej når upp till plankornas underkant.
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Fasadfärg Premium

Tips!

Ovanligt hållbar!
Det här är en färg med otroligt bra
hållbarhet – den behåller både kulör
och glans i upp till 15 år. Vår förbättrade
Fasadfärg Premium är Svanenmärkt och
har ännu bättre täck- och målningsegenskaper. Premium har visat toppresultat vid långtidstester av samtliga
utefärger på den svenska marknaden.
Den finns i våra sex mest populära
kulörer i skandinavisk stil som är speciellt
framtagna för att matcha varandra.
Användningsområde: Träfasader, husknutar, vindskivor med mera. Kan målas
på alla tidigare målade ytor förutom
ytor som är målade med rödfärg
(slamfärg). 2,7L, 9,1L

• Undvik att arbeta i direkt solsken
för att undvika blåsbildning
i ytskiktet.
• Planera målningsarbetet – måla
fasaden före fasadens detaljer.
• Måla längs med fiberriktningen.
• Det går enklare om ni är två.
En lägger på färgen med roller
och den andre stryker in med
pensel. Arbeta bara på så stora
ytor att färgen inte hinner torka.

White

Architect White

Granite Grey

Storm Grey

Cottage Red

Black

Oljefärg Traditionell

Tips!

Klassisk alkydfärg
Traditionell Oljefärg är en kombination
av alkyd och kokt linolja som ger ett
gott skydd och en god inträngning
i underlaget. Oljefärgen ger en hård
robust yta. Nytt virke grundas med
Traditionell Oljefärg utspädd med
10–15% lacknafta. Medel är tillsatt för
att förhindra ytpåväxt. Torkar relativt
snabbt även vid lite lägre temperaturer
och något högre luftfuktighet.
Användningsområde: Staket, utemöbler, räcken, dörrar, träfasader med
mera. Målas på nytt trä eller på ytor
som tidigare målats med oljefärg eller
oljelasyr. Rekommenderas inte på ytor
som är målade med akrylatfärg eller
rödfärg (slamfärg). 2,5L

• Traditionell Oljefärg ger bäst
resultat om den läggs på
i tunna lager med tillräcklig
torktid emellan.
• Vid målning av staket, lägg
extra fokus på de ytor där de
stående stolparna möter de
liggande brädorna. Här finns
ofta sprickor vilket kräver att
området bör skrapas upp och
torkas ut innan behandling.

Vit
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Fönsterfärg Allround

Tips!

Skyddar dina fönster länge
Vår Fönsterfärg Allround använder den
senaste teknologin gällande akrylat
som både kombinerar god
vidhäftning, kort torktid och lång
hållbarhet. Fönsterfärg Allround är
lätt att måla med och har en god
skikttjocklek som skyddar kanter
och hörn. Färgen ger en hård,
reptålig och robust yta som inte
gulnar med tiden. Medel för att
förhindra ytpåväxt är tillsatt.
Användningsområde: Fönster,
dörrar, utemöbler, staket, räcken
med mera. 0,68L, 2,3L

• Använd en spröjspensel när du
ska måla dina fönster. Den underlättar när du ska sparmåla mot
exempelvis fönsterglaset.
• Maskera dina fönster med
UV-maskeringstejp som kan
sitta länge utan att ”bränna”
fast på glaset.
• Måla över kittfalsen och ca 1 mm
in på glaset för att förhindra att
vatten tränger in.
• Måla gärna nederstycket på
fönstret och en bit upp på
sidostyckena – som är den mest
utsatta ytan – en extra gång.

Svart

Vit

Antracit

Slamfärg

Tips!

Klassisk rödfärg
Slamfärg är framställd av rödfärgspigment, mjöl, linolja, järnvitriol och
vatten. Den kan inte målas över med
andra typer av färg och ska endast
målas på nytt, grovsågat trä samt
på ytor som tidigare har målats med
slamfärg (rödfärg). Om du ska måla en
yta som redan är målad med Slamfärg
så borsta bort löst sittande färg med
stålborste före målningen. För bästa
resultat rekommenderar vi att späda
ut färgen med 10% vatten.
Användningsområde: Grovsågade
träytor och ytor som tidigare målats
med slamfärg (rödfärg). 10L

• Måla slamfärg genom att
arbeta in den i flera tunna skikt.
Detta för att undvika att färgen
sedan krackelerar. Använd alltid
en rödfärgspensel eftersom den
är styvare och lägger på färgen
i rätt tjocklek.
• Använd munskydd vid borstning
av gammal färg. Extra viktigt
då traditionell slamfärg/rödfärg
som skrapas innehåller
tungmetaller.
• Vår slamfärg innehåller inga
tungmetaller.

Slamfärg
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Träolja

Tips!

En riktig klassiker
Alkydförstärkt linolja är en äkta
svensk olja som har sålts i Sverige
i över 30 år. Den här oljan sjunker
djupt in i träet, även vid kyligare,
fuktigt väder. Den ger ett mycket
gott skydd genom sin höga oljehalt.
Medel är tillsatt för att förhindra
ytpåväxt. Naftaburen. Torrhalt 31%.
Användningsområde:
Tryckimpregnerat virke och
obehandlat trä, även ädelträ. 4L

• Lämna aldrig kvar överflödig
olja under en längre tid på
ytan. Då riskerar du att ytan
blir klibbig.
• Akta ryggen!
Bästa arbetsställningen när du
oljar trall får du med ett
förlängningsskaft till penseln.

Klar
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Träskydd

Tips!

Hållbar silvergrå yta
En smart genväg till den vackert
patinerade stilen med får du med
Reflekt Träskydd. Träet får en naturlig
silvergrå yta som dessutom motverkar sprickbildning. Reflekt
Träskydd passar ytor som trallvirke,
terrasser, utemöbler och bryggor.
Den vackra silvergrå ytan växer
successivt fram ca 3 månader efter
behandlingen. Men det slutliga
resultatet är bestående. Bäst av allt:
rätt använd får träet ett fantastiskt
skydd som håller i många år.
Som underhåll rekommenderas att
använda Träskydd spädd 1:1
med vatten. Detta rengör samt
stärker träets skydd ytterligare.
Användningsområde:
Tryckimpregnerat virke och annat trä
anpassat för utomhusbruk. 3L

Klar

• Ytan måste vara helt torr när du
börjar, så ett nytt trä behöver
torka minst 3 månaders först.
• För ett sammetslent slutresultat
kan du putsa ytan lätt med fint
sandpapper före behandlingarna.
• Applicera 2 strykningar flödigt med
minst 2 timmars torktid emellan.
Använd pensel eller roller.
• Behandla gärna då luftfuktigheten
är låg, dvs från vår till augusti.
Behandla ej vid risk för regn.

Träolja Allround
2-in-1
Vår Träolja Allround 2-in-1 är en
högpenetrerande, väderbeständig,
pigmenterad träskyddsolja för
impregnering och uppfräschning av
nytt såväl som gammalt trä.
Ger en laserande yta med ljusäkta
pigment. Den svarta ger en matt yta,
patina ljusar upp och ger en vacker
grå/vit färgton. Finns i traditionellt
mörkbrun som ger en fin yta, lägg på
två gånger om du önskar ett mörkare
resultat. Kan användas både som
grund- och slutbehandlingsfärg.
Arbeta in oljan med pensel tills träet
är mättat. Färgen tränger in fint
i träet även vid mindre optimala
temperaturer och mindre noggrant
grundarbete.
Användningsområde: Slipers,
stolpar, vindskydd med mera.
Kan ej användas på lackat eller
målat trä. 2,5L

Träolja
Träolja V är en helt klar och vattenburen olja. Den tränger in och
stärker skadade fibrer och ger en
smuts- och vattenavvisande yta.
Medel är tillsatt för att förhindra
ytpåväxt. Torrhalt 15%.
Användningsområde:
Tryckimpregnerat virke och
obehandlat trä. 2,5L

Klar

Tips!
• Ändträ suger upp till 30 gånger
mer än ytved. Olja därför in
ändträet i flera omgångar för
bästa resultat.
• Vid stora ytor kan roller användas,
vilket ger stor tidsbesparing.
Svart

Patina

Tjärbrun
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Träolja, kinesisk
Kinesisk träolja av förstklassig kvalitet
för behandling av alla typer av trä,
även feta exotiska träslag som
exempelvis teak och mahogny.
Träoljan är lämplig både som första
behandling och som underhåll av
trädgårdsmöbler, trall, fönster, fasader
och andra snickerier. Oljan, som
framställs av de allra bästa råvarorna,
tränger djupt ner i underlaget och
skapar en starkt vattenavvisande
och vacker yta.
Användningsområde: Utemöbler,
dörrar etc. Impregnerat såväl som
obehandlat trä. 0,75L

Klar

Grundolja

Utegrund

En vattenburen grundolja som
motverkar fukt och grundar för
efterföljande behandling.
Underlaget skall vara rent, torrt och
fast. Alla ytor som ska behandlas
rengörs från smuts, mögel och alger.
Efterbehandla med trälasyr eller
täckfärg. Du kan använda Grundolja
både in- och utvändigt på dörrar
och fönster som ska målas.
Var speciellt noggrann vid ändträ
och panelskarvar.
Användningsområde: Nytt trä,
gammalt nedslipat obehandlat
trä samt äldre tryckimpregnerat trä.
0,68L, 2,5L

En vitpigmenterad grundfärg för
utomhusbruk på trä, baserad på
en fet oljealkyd emulgerad i vatten.
Den motverkar fukt och säkrar
efterföljande behandling.
Utegrund förhindrar även viss
missfärgning från underlaget.
Används främst som grundfärg
innan täckmålning med vattenburna
akrylat- eller alkydoljefärger.
Användningsområde: Obehandlat
trä eller impregnerat trä. 0,68L, 2,5L

Klar

Vit

Tips!
• För att du ska bli nöjd med slutresultatet måste förarbetet göras
noggrant. Följ alltid produkternas
anvisningar.
• Kvistar och områden med harts kan

isoleras med kvistlack innan
applicering av Grundolja.
• Glöm inte att skydda dig själv
och din omgivning, använd
skyddsglasögon och handskar.
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Målartvätt

Tryckspruta

Den här använder du för rengöring
innan du målar om eller för att
tvätta av målade ytor. Bearbeta
ytan med pensel eller borste för att
få den så ren som möjligt. Skölj rikligt
med vatten efter tvätten och låt ytan
torka innan målning. 3L

Lägg på tvättmedlet med en lågtrycksspruta. Med hjälp av sprutan
för du enkelt medlet till önskad yta.

Trallrent
Detta är ett starkt alkaliskt rengöringsmedel som bleker och rengör tryckimpregnerat trä från smuts och alger.
Blöt ytan. Lägg ut koncentrat med
skurlevang (hård borste) och arbeta
längs med hela plankorna, håll ytan
våt under behandlingen, låt verka ca
10 minuter och spola sedan av
ordentligt. Skydda glas, aluminium
och andra känsliga ytor. 3L

Tips!
• Var mycket försiktig om du
använder en högtryckstvätt.
Skador på träet kan uppkomma
och dessutom är det lätt att
det kommer in vatten i sprickor/
skarvar, vilket medför att det tar
längre tid innan träet kan
målas/oljas.
• Tvätta inte i direkt solljus eftersom
rengöringsmedlet kan hinna
torka ut innan det gjort verkan.
Dessutom kan ytan få en ojämn
glans. Blöt ytan ordentligt innan
du börjar göra rent.
• Låt ytan torka ordentligt innan du
påbörjar målningen.
• Underlaget torkar enklast ut
ordentligt på våren då luftfuktigheten är låg.

Kvistlack

Latexfog

Motverkar missfärgning
och genomslag vid kvistar

En god idé är att se över ytan innan
målning. Sprickor, djupa spikskallar
och hål fyller du enkelt ut med
latexfog. Övermålningsbar efter
ca 6 timmar. Eftersom latexfogen
är flexibel följer den träets rörelser
under temperaturskiftningar. 300 ml

Vattenbaserad kvistlack.
För behandling av kvistar på
obehandlat trä, inom- och utomhus.
Minskar risken för missfärgning och
efterföljande genomslag.
Även lämplig på tidigare målade
underlag. Särskilt viktig vid
användning av ljusa kulörer där
kvistarna riskerar att synas tydligare.
Stryk på i 2 omgångar med torktid
ca 30 minuter mellan. 0,38L
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Reflekt färgsystem
En färg av hög kvalitet som utvecklats i samarbete med Flügger och andra
ledande färgtillverkare i Norden. Reflekt färg innehåller utvalda råvaror för
såväl den krävande hantverkaren som hemmafixaren.
Reflekt färgsystem erbjuder garanterad kvalitet till ett lågt pris. Reflekts olika
kulörer är framtagna av en färgexpert där särskild vikt lagts vid harmoni och
den skandinaviska traditionen.
Våra kulörer är särskilt utprovade för att bli vackra på större ytor. På en utomhusfasad upplevs kulören normalt klarare och ljusare än det du ser på färgprovet.
Arbetsbeskrivning samt övrig produktfakta hittar du på etiketten på produkten,
eller på www.rusta.com .

Har du allt du behöver?
Penslar
Roller
Förlängningsskaft
Grundolja
Utegrund
Rengöringsmedel
Tvättsvamp

Stå inte utan färg
Köp tillräckligt med färg och penslar.
Produkter i obruten förpackning kan
lämnas tillbaka inom 30 dagar.
Vid retur är det viktigt att färgen inte
har varit utsatt för frost.
Bli medlem i Club Rusta idag, då har
du 365 dagars öppet köp!

Stålborste
Skurborste
Universalskrapa
Slippapper
Slipkloss
Skyddshandskar
Maskeringstejp, UV-beständig
Skyddsplast
Fönsterkitt
Latexfog
Burköppnare
Brytbladskniv
Fogpistol
Lågtrycksspruta
Färgomrörare
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Vi reserverar oss för tryckfel samt slutförsäljning. 2022.
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