
 

 

 

 

Efni 

Allbäck línolíumálning er framleidd úr kaldpressaðri, hreinsaðri, og 

soðinni gæðahörfræolíu og litarefnum. Línolíumálningin hentar bæði 

innan- og utanhúss og er ætluð á við, stál, járn og plast. Hún hefur 

einstaka viðloðun og þekur helmingi meira en alkýð- og plastmálning. 

Málningin inniheldur engin leysiefni. 

 

Meðhöndlun 

Nýmálun  

1. Nærið nýjan við með hrárri línolíu. Viðurinn þarf að draga í sig 

alla olíuna. Berið á kvisti með shellakki frá Allbäck. 

2. Málið 1 umferð af línolíumálningu. Ef viðurinn stendur úti er gott 

að fara 2 umferðir. Draga skal mjög vel úr málningunni í 

mismunandi áttir en ljúka með því að draga síðustu strokuna í 

sömu átt og viðurinn liggur.  

 

Endurmálun 

1. Flöturinn þarf að vera hreinn og þurr. Ef viðurinn er óhreinn þarf 

að þrífa hann með línolíusápu frá Allbäck. 

2. Skolið sápuna af með vatni og leyfið viðnum að þorna í gegn. 

3. Losa þarf alla lausa málningu af fletinum. 

4. Málið 1 umferð af línolíumálningu. Ef viðurinn stendur úti þá er 

gott að fara 2 umferðir. Dragið vel úr málningunni í mismunandi 

áttir en dragið síðustu strokuna í sömu áttu og viðurinn liggur.  

 

Annað 

Ekki er ráðlagt að þynna línolíumálninguna en ef nauðsyn ber til er 

hægt að þynna hana með soðinni línolíu um 5% í mesta lagi. Mikilvægt 

er að nýmálaður flötur fái birtu og að hitastig sé yfir 14°C. Ef hitastigið 

nær ekki því marki er hægt að bæta þurrkefnum út í (1 hylki á móti 3 

lítrum af línolíu) til þess að flýta fyrir þurrktímanum. 

 

Athugið að kviknað getur í olíublautum tuskum og tvisti af sjálfu sér og 

verður að bleyta þær með vatni áður en þeim er fargað á öruggum 

stað. 

*Nákvæmari upplýsingar um efnin má finna í tækniblöðum.  

 

 
Heilsufars- og umhverfismál 

Ekki láta málningardósina standa opna meðan á verki stendur. Þrífið 

verkfæri strax eftir notkun. Hellið ekki málningar- og hreinsiefnaleifum í 

niðurföll. Skilið efnaleifum og tómum umbúðum til endurvinnslustöðva. 

 

Tæknilegar upplýsingar 

  

Til notkunar: Innan- og utanhúss 

Tegund: Línolía 

Gljástig: Hálfmatt 

Þurrktími: 20-24 klst. við stofuhita, birtu og 

góða loftræstingu. Hátt rakastig hægir á 

þornun 

Rakastig viðar: Ekki undir 14% 

Yfirmálun: 24 klst.  

Lágmarkshiti við málun: 14°C 

Þynning: Engin  

Verkfæri: Stífur pensill 

Þekja: 15-20 m2/l 

Hreinsun: Allbäck línolíusápa 

 

 

 

Að mála með línolíumálningu 
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