Kom godt i gang!
- Vejledning i brug af linoliemaling
Overflader, som tidligere er malet med akryl eller alkydmaling, bør renses i bund. Ved meget
fastsiddende alkydmaling, kan der evt. foretages en grundig overslibning, så malerfilmen
perforeres.
Efterfølgende gælder for både nyt og tidligere malet træ:
Inden malerarbejdet begyndes renses træet for eventuelle mikroorganismer. Her bruges desinfektionsvæske, som til angrebet træ opløses 1:25 i vand og 1:50 til nyt træ. Det påføres med pensel
eller sprøjtes på afhængig af emnets størrelse. Lad midlet virke ca.1 døgn. Det må ikke vaskes af.
Ved finere arbejde(vinduer mm) kan knaster behandles med shellak for at undgå harpiksudtrængning.
Behandl 2 gange med Grundingsolie - gerne vådt i vådt. På hårdt træ behandles kun én gang.
Endetræ påføres rigeligt, da det er de mest sårbare steder. Lad træet tørre 3 - 5 dage, - hårdt træ
længst, da det kan være længere om at optage olien. Prøv evt. at trykke et stykke køkkenrulle
mod overfladen. Kommer der oliemærker ventes til de ikke længere ses.
Mal derefter tyndt med Trædæk 2 - 3 gange. Overfladen skal helst stå blank uden matte pletter.
For at gøre malingen nem at arbejde med kan den med fordel opvarmes til 15 - 20E inden
arbejdet påbegyndes. Er fortynding nødvendig brug da linoliefernis (kogt linolie tilsat sikkativ).
Brug aldrig Grundingsolie eller koldpresset linolie, da malingen ikke tørre ordentligt. Brug
heller ikke terpentin, da det ødelægger malingen affedter træet.
Specielt ved gamle vinduer: Fjern evt. hjørnebeslag. Påfør Grundingsolie samt 1 - 2 gange
Trædæk før kitning. Kit glassene samt alle sprækker ved hjørner, samlinger og kanter. Hjørnebeslag kittes på undersiden og skrues fast. Mal vinduerne sidste gang. Det er vigtigt at male ca. 1
mm ud på glasset, så kitfugen dækkes.
Pensler: Brug aldrig for store pensler, da man uforvarende kan få smurt for tykt på. Vælg en
pensel, som er lidt mindre end du normalt vil bruge - helst en tæt hårpensel med ikke for lange
hår. Dyp lidt men tit!
Nye pensler sættes i blød i linolie i mindst 1 time - eller allerbedst et døgn før ibrugtagning.
Efter endt brug skylles penslerne i Penselrens, aftør dem i sugende papir (f.eks. køkkenrulle).
Vask dem herefter i sæbe (sulfo, håndsæbe, brun sæbe ell. lign.) og koldt vand 3 gange. De kan
herefter lægges eller hænges til tørre. Man kan også hænge dem i blød i linolie igen, uden at
penslen hviler på hårene - og kun op til forbindingen eller blikomslaget.
Gør man det hver gang, har man pensler i mange år frem. Man vil opdage, at det er billigere og
bedre at investere i gode pensler.
Vedligeholdelse af linoliemalede emner:Efter 4-6 år kan træet vedligeholdes med grundingsolie.
Er træet beskidt vaskes først med Dingovask. Herefter decinficeres for mikroorganismer og
behandles med Grundingsolie. Efter ca. 10 år påføres et nyt lag Trædæk i stedet for Grundingsolie osv.. Læs i øvrigt etiketten for yderliger information.

Åbningstider: Hverdage: 13-18 og Lørdag: 10-14 eller efter aftale,

www.lm-linolie.dk

