EKOLOGISKA BYGGMATERIAL - FÄRGER

Om konsten att välja färg
Här följer en genomgång av de
vanligaste typerna
av färg samt deras
innehåll, egenskaper och några råd
vid användning.
EMULSIONSFÄRG
(TEMPERAFÄRG)

E

n emulsionsfärg
är oftast upp
byggd av olja
emulgerad i vatten med
tillsats av pigment/fyllmedel (10-50%). Som
emulgeringsmedel används t ex ägg (äggoljetempera) eller kasein
(kaseintempera) och de
fungerar även som bindemedel
(10-50%).
Färdiga färger kan

innehålla lite konserveringsmedel, lite torkmedel (0,1%) och någon procent förtjockningsmedel (cellulosaderivat). Oljan kan
vara t ex linolja, tallolja eller alkydolja. Ricinolja tillsätts ibland
för att hindra gulning.
Emulsionsfärger anses vara miljövänliga
men de kan innehålla
miljöfarliga tillsatser.
Undvik följande tillsatser: Färg med alkylfenoletoxylater. Torkmedlet kobolt/zirkoniumsalter som är allergiframkallande
och
giftigt för vattenorganismer. Konserveringsmedlet isotiazolinoner
som Kathon, Bit eller
Bronopol. Utan konserveringsmedel är färgens hållbarhet i burken begränsad, men
det finns färger utan

konserveringsmedel.
Torkningen kräver god
tillgång till syre och
ljus, eftersom det under torkprocessen avges flera olika ämnen.
Målare klagar ibland
på huvudvärk samt irriterade ögon och luftvägar, men de ämnen
som avges är inte hälso- eller miljövådliga.
Färgen är spädbar
med vatten och kan användas på de flesta underlag. Den kan påföras täckande eller laserande. Glansen varierar
från matt till sidenblank. Torkningen av
äggoljetempera tar tid,
ca 1 dygn till dammtorr och tre veckor till
genomtorr. Färgen är
svår att bättra utan att
det syns. Det miljövänligaste alternativet är
att blanda till sin äggoljetempera (ägg, olja,

vatten och pigment) på vattenavvisning ge bra
fäste för färdigstrykplats.
ningen. Grundfärg beGRUNDOLJA, GRUND- står av penetrerande
FÄRG
oljor,
lösningsmedel
När trä skall målas ut- och pigment eller fyllomhus börjar man med medel. Vanliga grundatt impregnera ändträ, färger innehåller i regel
skarvar och spikhål fungicider. Det finns
med en penetrerande grundfärger utan lösgrundolja, därefter ges ningsmedel och dessa
träet en grundstryk- bör vara förstahandsning med grundfärg, alternativet. Det kan
och sedan en eller två vara vattenburna oljefärdigstrykningar.
blandningar eller oljeGrundoljan
kan blandningar av så gott
innehålla höga halter som enbart linoljor av
organiska lösningsme- olika viskositet.
del (oftast lacknafta)
JÄRNVITRIOL
men det finns vattenburna alternativ utan Järnvitriol är ett hyav
järnsulfat
lösningsmedel. Det kan drat
vara vattenburna olje- (FeSO4 x 7H20). Järnblandningar eller olje- vitriol har en svampblandningar av så gott och mögelhämmande
Järnvitriol
som enbart linoljor av verkan.
blandas med vatten
olika viskositet.
Grundfärg skall för- och används i koncenutom inträngning och trationer runt 5% för
Forts. på sid 14.

Användningsområde
Trä utomhus

Puts & Betong

Inomhus

Snickerier

Golv

Betonggolv
Plåt utomhus
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Rekommenderad färg
Slamfärg
Grundfärg
Linoljefärg
Emulsionsfärg
Träolja
Järnvitriol
Silikatfärg
Kalk-, kalkcementfärg
Linoljefärg
Järnvitriol
Emulsionsfärg
Limfärg
Kaseinfärg
Linoljefärg
Emulsionsfärg
Naturhartsfärg
Träolja
Såpa
Lut & vitmedel
Vax
Vattenglas
Rostskyddsfärg
Ekobygg-special

Exempel
Falu rödfärg, på ohyvlat
grundolja, oljegrund
äggoljetempera, oljeemulsionsfärg
linolja

gotlandskalk
på neutraliserad grund
ger gulröda nyanser
äggoljetempera, oljeemulsionsfärg
kritar av sig, måste tvättas ner
grundfärg inomhus
linoljefärg
äggoljetempera, oljeemulsionsfärg
naturhartsfärg, tyska miljöfärger
linolja
golvsåpa
kaustik soda, kalk, krita
naturvax
silikat
varm linolja
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Naturfärgen kommer från söder

K

ullahus impor
terar och mark
nadsför färger
från Auro som tillverkas och testas i Tyskland. Färgen är en
emulsionsfäg.
Sedan 1997 använder Auros vatten som
lösningsmedel i alla
sina färger. Bindemedlet är olika typer av vegetabiliska hartsoljor,
till exempel dammharts som utvinns ett
träd som växer på Sumatra, samt även linolja. Mjölkkasein fungerar som emulgator.
I sortimentet finns
väggfärg,
lackfärg,
grundolja, spackel med
mera. Väggfärgen innehåller naturgummi
vilket ger en elastisk
färgfilm som är öppen
för fuktvandring.
I produkterna finns
cirka 80 råvaror varav
alla deklareras. Färg-

Från
sid 13 behandling av ohyvlade träfasader. Den är
vid påstrykningen en
helt färglös vätska (såvida inte en liten andel
pigment blandats i för
att det skall synas var
man redan har strukit).
Efter påstrykning blir
ytan silvrigt grågrön,
och därefter sker i en
kemisk reaktion med
underlaget en färgförändring mot mörkare
eller silvriga nyanser.
Järnvitriol kan också
användas på mineraliska underlag och ger
då en ockragul eller
roströd kulörton.
Järnvitriol kan verka
hudirriterande,
är
skadligt för vattenorganismer men bioackumuleras inte och anses
ha ringa miljöbelastning. Ren järnvitriol är
farlig att förtära.

rester från tillverkningen i Tyskland kan
komposteras och användas som jordförbättringsmedel.
Eukalyptusolja och
citrusskalsolja används
som konserveringsmedel i Auros färger.
Hållbarheten garanteras ett år för en obruten förpackning. Vissa
människor reagerar vid
målning med färg som
innehåller eukalyptus
och citrusoljor.
– Luftvägarna öppnas upp när man målar
i ett rum med våra färger, säger Alf Persson.
Därigenom blir luftvägarna också mottagliga för andra ämnen som
finns i omgivningen.
Yrkes och miljömedicinska kliniken vid
Örebro Läns Lasarett
tittar närmare på inomhusmiljö. Det är
idag för tidigt att säga

släckt kalk (bindemedel och pigment) och
vatten (lösningsmedel).
I kalkcementfärg (så
kallad KC-färg) ingår
även cement. Dolomit
förekommer som fyllmedel. Om man inte
vill ha vit färg måste
kalkäkta pigment användas (t ex jordfärger). När det gäller
kalkfärg är det endast
Gotlandskalk som tillverkas på traditionellt
sätt utan tillsatser. Fabrikstillverkad
kalkfärg kan innehålla styren, cellulosa och latex. I Tyskland finns
även kalkfärg med
innehåll av kasein
(ostämne), som även
kan användas på ohyvlat trä.
Tillsats med styren
bör undvikas. Färgtypen är starkt alkalisk,
vilket innebär att man
KALKFÄRG OCH
måste ha skydd för
KALKCEMENTFÄRG
ögon och hud vid arbeKalkfärg består av te med den.
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om reaktionerna beror
på användningen av citrusoljorna i sig eller
om de öppnar luftvägarna för andra ämnen.
Auros färger har
funnits i Sverige sedan
1988. Idag har Kullahus egna butiker i
Malmö och på Österlen. Flera återförsäljare

finns i Skåne.
- Vi kommer att öka
antalet
återörsäljare
för att komma ut bättre på marknaden framöver och vi ser nu ett
ökande intresse avslutar Anders Persson.

Kalkfärg är väl beprövad och miljöanpassad. Gotlandskalk
kräver 5-6 strykningar.
Den första strykningen
skall vara rent kalkvatten. Fabrikstillverkad
kalkfärg och KC-färg
kräver endast 2 strykningar. Målning bör
inte ske i starkt solsken
eller vid risk för frost
om man vill få ett bra
resultat. Färgen vittrar
med tiden, ommålning
måste därför ske relativt ofta. Kalkfärg kan
brytas ner snabbare i
sur miljö. KC-färg är
mindre känslig för sur
miljö och ger en starkare mera robust yta.

färg kan även innehålla eteriska oljor (t ex
timjan, lavendel, eukalyptus),
linstandolja,
bivax, schellack, borax, pottaska, zeolit och
vitkalkhydrat. Färgen
är vattenspädbar.
Kaseinfärg används
interiört på olika slags
underlag och kan användas som grundmålning, och som lasyrmålning med t ex bivaxlasyrer. Kaseinfärg
skall strykas tunt, annars finns risk för
krackelering. Färgytan
blir matt och vattenfast och suger inte åt
sig damm.
Kaseinfärg betraktas
i burken som en färskvara och har begränsad
hållbarhet. Färgen håller ca ett halvår och är
oanvändbar först när
den börjar ruttna, vilket tydligt känns på
lukten i så fall. Kaseinfärg finns även som
pulverform för att

KASEINFÄRG

Bindemedlet i kaseinfärg är baserat på naturligt mjölksyre-kasein. Den innehåller även
fyllmedel i form av
kalkspat och krita,
samt pigment (t ex vitt
titandioxid).
Kasein-
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Anders Haaker, text
bilder Kullahus

blandas på plats.
I vissa av dessa färger används citrusskalsolja (citrusterpentin)
som
lösningsmedel.
Detta
lösningsmedel
påstås vara mindre farligt att inandas än
lacknafta. Risk för allergireaktioner på citrusfruktterpentin föreligger. Om färger med
citrusskalsoljor
används bör man skydda
huden, sörja för god
ventilation och använda kolfiltermask.
LIMFÄRG

Limfärg kan bestå av
ca 1% lim (bindemedel), 33% vatten (lösningsmedel) och 66%
krita (pigment). Limmet kan vara cellulosalim eller animaliskt
lim. Vitt pigment i limfärg är krita (CaCO3)
men även kulörta pigment kan användas. I
vissa limfärger tillsätts
en liten mängd kasein
KRETSLOPP 1/03
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F

ärgrikets
ambi
tion är att göra
en färg som är
sund i grunden.
– Det vi erbjuder är en
modern
naturfärg,
gjord med modern teknik och med modern
kunskap. Detta skiljer
naturfärger från traditionella färger, förklarar Lola Baumgarten
på Färgriket som importerar Leinos Naturfärg från Tyskland
till Sverige sedan 15 år.
Idag har man agenturen för hela Skandinavien. Färgen har
funnits i Tyskland sedan 20 år tillbaka.

Olja och måla utan skyddsmask.

våra produkter kan
ofta själv utföra arbetet eller vistas i rummet efter endast några
dagars torktid.
TRÄGOLV

LÖSNINGSMEDEL

En skillnad mellan olika naturfärger är bland
annat det lösningsmedel som används i oljor
och täckfärg.
Leinos använder så
kallade isoparaffiner.
Det är en produkt baserad på råolja som är
högt renad i en kostsam process. Produk-

(som emulgator), mindre än 1%, för att
minska
kritningen.
Limfärg finns som
färskvara helt utan
konserveringsmedel,
kontrollera i så fall tillverkningsdatum så att
inte färgen är för gammal när den köps. Limfärg kan också köpas i
pulverform, vilket sparar transportarbete eftersom man inte behöver transportera vattnet i färdig färg. Det
finns också linoljeförstärkt limfärg för att
den skall vara möjlig
att torka av.
Undvik
Limfärger
med miljöfarliga tillsatser. Det finns limfärger på marknaden
som har tillsatser såsom plast, och konserveringsmedel t ex isotiazolinoner såsom Kathon eller BIT samt
Bronopol.
Limfärg används inomhus, på väggar och
KRETSLOPP 1/03

ten är testad av Konsthögskolan i Stockholm
och klassad som det
mest skonsamma lösningsmedlet.
Den är också utbredd bland konstnärer och möbelsnickare.
I linolja finns naturligt glycerin som drar

till sig vatten. Glycerinet har tagits bort. Oljorna och färgen får
därmed en bättre kvalitet, ger mindre fiberresning och har en
ökad hållbarhet. Detta
är många möbelsnickare tacksamma för. Oljorna är godkända för

att användas till Svanmärkta möbler.

tak, på de flesta underlag. Den har en jämn
matt yta med fin lyster.
Limfärg bör läggas på i
tunna lager och den är
svår att bättra utan att
det syns. Färgen är
känslig för mekanisk
åverkan och kan krita
av sig (om den inte är
linoljeförstärkt). Den
går att tvätta bort med
vatten och kräver täta
ommålningsintervall.
Limfärg är att betrakta
som en miljö- och hälsoanpassad färg. Blanda helst limfärgen
själv.

Torkmedel (sickativ i
form av metallföreningar) används (ca
0,1%) och biocider (ca
1%). Upp till 5% organiska
lösningsmedel
kan ingå i slutstrykningsfärgen för att
uppnå lagom strykbarhet.
Grundstrykning
och
mellanstrykning
brukar spädas med högre halter lösningsmedel, men det finns linoljebaserade grundfärger utan så gott som
något organiskt lösningsmedel alls. I linoljan kan det ingå en viss
mängd linstandolja.
Undvik
linoljefärg
med mer än 5% lösningsmedel.
Undvik
linoljefärg med miljöfarliga tillsatser. Torkmedlet kan vara kobolt- eller zirkoniumföreningar.
Biociden
kan vara cancerframkallande. Zinkvitt i
små halter kan accepteras. Under torkning-

en avges olika ämnen
som kan lukta och
vara irriterande men
som inte är hälsofarliga. Dagens alkydoljefärger är inte ett bra
miljöval med tanke på
den höga halten lösningsmedel och tillsatser.
Linoljefärger på trä
utomhus och inomhus
på snickerier har använts sedan 1700-talet.
Färgen är tålig, motstår nötning och har
låg fukttransportförmåga. Färgen kräver
gynnsam väderlek vid
målning. En träfasad
som skall täckmålas
stryks normalt med tre
lager: grundstrykning,
mellanstrykning
och
slutstrykning. Linolja
har lång torktid. Värmebehandling
(kokt
linolja), ljusbehandling
eller torkmedel förkortar torktiden. En risk
vid hantering av linolja
är att det kan ske själv-

LINOLJEFÄRG

Linoljefärg består av
linoljor 40-50% (bindemedel), pigment 3040% (i form av zinkvitt, titandioxid) ibland delvis ersatt av
fyllmedel (i form av
kalciumkarbonat eller
bariumsulfat)
samt
brytpigment,
(oftast
jordpigment).
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ALLERGIANPASSNING

Färgrikets produkter
är anpassade för de
flesta allergiker eller
astmatiker.
– Den som använder

För en tid sedan syntes
Martin Timell olja trägolv med skyddsmask i
TV och försäljningen av
skyddsmasker ökade.
– Med våra produkter behöver man inte
skyddsmasker,
säger
Lola Baumgarten.
Vår olja läggs på i
tre omgångar under tre
dagar. Sedan får man
ett golv som håller i 810 år och en yta som
är lika slagtålig som
UV-lack.
Det är trähartser
som ger det starka ytskiktet. Vatten pärlar
sig på ytan samtidigt
som träkänslan finns
kvar, förklarar Lola
Baumgarten.
Text: Anders haaker
Foto Leinos

antändning av oljedränkta trasor och
trassel.
LUT OCH VITMEDEL

Lut förändrar utseendet på olika slags trä.
Av lutlösningar ges
träet en annan (mörkare eller ljusare) kulörton. Exempel på ämnen som ingår i lut för
golv är natriumhydroxid (natronlut eller
kaustiksoda), natriumkarbonat (kristallsoda
eller målarsoda), natriumhypoklorit (Klorin)
och borax. Lösningar
med 1-10% av dessa
ämnen är normalt. Lutade golv efterbehandlas antingen med såpskurning, med oljning
och/eller med vax. Lut
är frätande så skyddsutrustning bör användas.
Vanligast förekommande är lutning av
furugolv. Natronluten Forts
gör att en ljus ton bi- sid 16
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Konsten att välja
rätt färg
forts. från sid 15
behålls på splintveden
medan kärnveden blir
rödbrun.
Grangolv
som behandlas med
natronlut blir ljust gråaktiga. Ek- och bokgolv som behandlas
med natronlut blir
brunaktiga. Andra träslag kan få olika färgskiftningar varför man
bör behandla en liten
provyta först innan
man bestämmer sig.
Lut för golvbehandling finns i olika nyanser. Man bör välja en
kulörton som ger en
fingervisning om vilken nyans man strävar
åt på det färdiga golvet.
Blondheten hos furu
och gran kan ytterligare förstärkas genom
att någon typ av vitmedel tillsätts luten, t
ex titandioxid, kalk,
krita eller talk. Vitmedel ingår också som
regel i den olja, såpa
eller det vax som ska
skydda lutbehandlingen. Lut och vitmedel
kan anses vara miljövänliga behandlingar
av trä.

Naturhartset kolofonium som används i vissa färger är allergent.
Gemensamt
för
dessa färger är att de
inte innehåller mjukgörare eller starka lösningsmedel
såsom
lacknafta. I vissa av
färgerna används dock
en syntetisk isoalifatprodukt eller citronskalsprodukt som lösningsmedel. Dessa lösningsmedel påstås vara
mindre farliga att inandas än lacknafta, men
risk för allergireaktioner för citrusfruktprodukterna föreligger.
Vid långvarigt arbete
med isoalifat eller ci-

Fördelen är att organiska lösningsmedel ej
ingår. Nackdelarna är
att många olika tillsatser som är miljö- och
hälsofarliga kan ingå i
färgen. Polymerpartiklarna har petrokemiskt
ursprung.
Plastfärgen har haft
ett dåligt rykte, träet
kan ruttna under färgen, ytan kan se död
och plastig ut och färgen kan avge hälsofarliga restmonomerer under lång tid.
En omfattande omställningsarbete
har
dock skett inom hela
färgbranschen. Det pågår ett stort arbete

varianter.
Skandinaviska produkter som är lågemitterande utan filmbildare, torkmedel och miljöfarliga tensider bör
väljas.
Om man köper färgen i pulverform och
blandar på plats behövs ej konserveringsmedel om färgen behandlas som färskvara.
ROSTSKYDDSFÄRG

Istället för att korrosionsskydda metall med
grund- och täckfärg
kan metall härdas med
linolja, vilket är mindre miljöbelastande.
Linoljehärdning (var

Varis Bokalders och Maria Block ger
färgkunskaper
till Kretslopps
redaktion och
därmed läsekretsen.

NATURFÄRGER

Med rötterna i tysk
miljörörelse har det
utvecklats s k ”naturfärger”. Att färgerna
skall vara gynnsamma
ur miljö- och hälsosynvinkel genom att de
tillverkas av naturprodukter är ett viktigt
säljargument. Men det
finns ju ingenting som
säger att det inte finns
hälsofarliga naturprodukter, så man får
vara försiktig även vid
val av naturfärger.
Gemensamt för naturfärger är att färgernas ingredienser består
av naturprodukter. De
består av bindemedel
(såsom bivax, naturliga hartser, eteriska oljor och kaseinämnen),
lösningsmedel,
fyllmedel, pigment och ibland fyllmedel och
sickativ
(torkmedel).
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trusterpentin finns en
riskbild liknande den
för lacknafta. Eftersom
en del färger torkar
långsamt finns det
bland torkmedel (sickativ) tillsatta. I vissa
färger förekommer koboltzirkonium som anses cancerframkallande
om det inandas i form
av slipdamm.
PLASTFÄRG (LATEXFÄRG, AKRYLATFÄRG)

Plastfärg består av polymerpartiklar (bindemedel), vatten (lösningsmedel), pigment,
fyllmedel och tillsatser.
Plastpartiklarna är dispergerade, finfördelade
i vattnat.

med att ta fram en
bättre plastfärg, och
vissa av dagens plastfärger är mycket bättre, det gäller framförallt inomhusfärgerna.
Latexfärgerna
(plastfärgerna)slog igenom från 1950-talet
och framåt då den petrokemiska
industrin
utvecklades starkt. Andra namn för latex är
akrylatlatex, akryllatex
eller akrylat.
De är lätta att applicera, torkar fort, är
gulningsbeständiga,
tvättbara och billiga.
Latexfärg förekommer
med
många
olika
glansvärden och i både
täckande och laserande
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vanligt i Sverige på
1700-talet) är en behandling med uppvärmd ren linolja. För
alla rostskyddsfärger
gäller att det är viktigt
att all rost avlägsnas
innan målning för att
man ska få ett hållbart
resultat.
Linolja och minimalt
med lösningsmedel, alternativt någon form
av grafitfärg eller rostskyddsfärg från någon
naturfärgstillverkare,
torde vara de minst
miljöbelastande rostskyddsbehandlingarna
av plåt utomhus.

förr med pigment uppslammade i vatten varefter fixering skedde
med kaliumsilikat (kalivattenglas). Det finns
fortfarande sådan färg
att köpa (KEIM). Numera används dock
mest
färdigblandade
dispersionssilikatfärger. De består av 1030%
kaliumsilikat
(bindemedel), 25-45%
krita, talk eller titandioxid (pigment och fyllmedel) samt 5% akrylatsampolymer (stabilisator). 20-60% vatten
är lösningsmedel i färgen. Silikatfärg kan
även innehålla en filmbildare (vanligen glykoletrar 0,5-1%).
Akrylatsampolymeren är vanligtvis en
styren/butylakrylatsampolymer, men på
grund av den låga förekomsten anses även
denna färg miljöanpassad.
Färgen är starkt alkalisk vilket kräver
försiktighetsoch
skyddsåtgärder
för
den som målar.
Silikatfärg målas på
mineraliska material.
Förutom krita finns
även kulörstarka pigment att använda i
denna färg. Bindemedlet förenar sig kemiskt
med underlaget och
målningsytan blir därför stark. Färgen är
fuktöppen, tålig och
vattenfast. Det bästa
ur miljösynvinkel är
att blanda på plats enligt den gamla metoden, då slipper man
akrylatsampolymeren
och filmbildaren.
SLAMFÄRG

(t ex Falu Rödfärg)
Slamfärg består av ca
65% vatten (lösningsmedel), 5% mjöl (bindemedel), 20% pigment och 1% järnvitriol (fungicid). Numera
tillsätts ofta 8% linolja
för att öka bindningsförmågan och för att
färgen inte skall smeta
SILIKATFÄRG
av sig. I grundutföranSilikatmålning utfördes det är detta alltså en
KRETSLOPP 1/03
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forts. från sid 16
relativt miljöskonsam
färg som har använts i
flera hundra år och det
finns många olika variationer på receptet.
I Falu rödfärgpigment ingår en del bly
(mindre än 0,15% av
den
färdigblandade
färgen), men denna lilla mängd anses inte så
farlig.
Om man köper färdig färg på burk innehåller den också ett
konserveringsmedel (en
biocid), för att färgen
inte skall ruttna i burken. Biociden kan vara
allergiframkallande.
Om linolja tillsätts
behövs en tensid för
att linoljan skall blanda sig med vattnet, det
kan vara vanlig såpa
eller miljövidrigt nonylfenoletoxylat.
Det finns även slamfärg på marknaden
som innehåller PVAc
(polyvinylacetat), men
denna förändrar färgens egenskaper och
bör undvikas.
Slamfärg målas utomhus på trä, på ohyvlat virke, och en strykning kan räcka. Färgen
är fuktöppen och helt
matt. Den finns i olika
kulörer:
ljust
röd,
mörkt röd, brun, svart,
vit, blå, gul och grön.
Ljusa slamfärger är
känsligare för påväxt
och färggenomslag. I
äkta Falu Rödfärg får
dock endast Falurödfärgspigment förekomma. Vid nedborstning
av Falu Rödfärg bör
munskydd användas p
g a kvartsinnehållet.
SÅPA

Såpa används som ytskydd på obehandlat,
lutbehandlat och oljat
trä. Såpa för behandling av golv, skall
emellertid inte förväxlas med tvättsåpa för
rengöring. Såpa för behandling av golv kan
bestå av vegetabiliska
förtvålade och torkande oljor. Den förekommer både i flytande
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form och som pasta.
Undvik såpa med
miljöfarliga tillsatser.
Såpa kan innehålla
tensider, som är smutslösare, och några av de
många tensider som
finns är giftiga. En
grönfärgad såpa bör
inte användas som
tvättsåpa till trägolv då
den så småningom färgar golvet svagt grönaktigt
Se till vid beställning
av ett nytt golv som
skall skurbehandlas att
kärnsidan ligger uppåt,
annars skålar sig brädorna fel. Såpskurning,
ett par tre gånger om
året, skall ske med
kallt vatten eftersom
varmt vatten gör dem
grå och trista. Även ett
nyinlagt golv blir snart
ljust och får lyster,
men det dröjer kanske
något år innan man
kan tala om ett verkligt skurgolv.
TRÄOLJA

(t ex linolja, kinesisk
träolja m fl)
Användning av linolja
för behandling av trä
är möjlig utan flyktiga
organiska lösningsmedel eller med låga halter lösningsmedel (<5
%). Organiska lösningsmedel bör undvikas i största möjliga
mån eftersom de innebär både hälso- och
miljöproblem.
Kinesisk
träolja
innehåller ofta stora
mängder lösningsmedel. I golvoljor tillsätts
ibland hartser eller
större
oljemolekyler
för att få en mer slitstark yta. I några träoljor finns vax tillsatt för
att ge ett extra skydd
mot vatteninträngning.
Linolja finns i många
olika kvaliteter med
olika egenskaper. Kallpressad linolja (<55
grader) har god inträngningsförmåga och
lång torktid. Kokt linolja torkar fortare men
har en sämre inträngningsförmåga och gulnar. Standolja (kokt

vid 270-300 grader)
tillsätts för att få en
bättre utomhusbeständighet. Konsten är att
hitta en olja som har
god penetration men
som samtidigt ger en
acceptabel torkning.
Penetration uppnås
genom blandning och
modifiering av olika
oljor. Penetration kan
även uppnås genom
värmning av oljan.
Torkning kan påskyndas om oljan soloxiderats (exponerats för
solljus i en glasflaska
under något år).
Undvik linoljor med
farliga tillsatser, t ex
fungicider som Diklofluanid, Tolylfluanid
eller zink- och kopparnaftenat och biocider
såsom Folpet, Klorfalonil, Diuron eller Karbendazim. Torkmedel
(sickativ) som innehåller kobolt eller skinnhindrande medel som
metyletylketoxim kan
ingå. När linolja torkar avges en mängd
ämnen som luktar och
irriterar, men de är
inte hälsovådliga. Se
till att det finns ljus
och luftväxling under
torktiden. Många träoljeprodukter
består

till övervägande del av
lösningsmedel
(lacknafta).
Man bör borsta bort
smuts och lösa partiklar, ytorna bör vara
torra och oljning behöver i regel utföras varje
år. Ändträ och skarvar
bör mättas ordentligt
och om träet är mycket
sugande kan flera behandlingar
krävas.
Helt oljebaserade produkter finns på marknaden och är det bästa
miljövalet.
VATTENGLAS
(SILIKAT)

Dammbindning av betong kan ske med vattenglas (silikat) t ex
kaliumsilikatet
K204SiO2 (kalivattenglas).
Detta är alkaliebeständigt, vilket är nödvändigt, eftersom fuktig
betong är alkalisk.
Vattenglaset d v s kalium- eller natriumsilikat, innehåller ibland
en metallkatalysator.
Vattenglas anses vara
en miljöanpassad produkt men detta beror
på vilken metall som
finns i katalysatorn.
Vattenglas är starkt alkaliskt, mao frätande.

Ekobygg-special

VAX

Vax är fettartade ämnen som är polerbara.
De kan framställas
både från växt- och
djurriket, men de kan
också ha mineraliskt
eller syntetiskt ursprung.
Gemensamt
för alla vaxer är att de
har en relativt låg
smältpunkt (40 - 90°C)
samt att de kan lösas i
olika typer av lösningsmedel.
När lösningsmedlet
avdunstat blir nästan
alla vaxer hårdare.
Vax kan dispergeras, d
v s finfördelas i vatten,
som allt oftare är ett
alternativ till organiska
lösningsmedel.
Undvik
syntetvax
och vax som innehåller
mycket organiska lösningsmedel.
Vax kan användas
som skyddsbehandling
av träytor som förut
behandlats med golvolja, och på träytor som
är lackade eller målade. Ytan poleras upp
med bonmaskin eller
trasa och får en sidenmatt lyster. Ytan blir
smutsavvisande. Bivax
dämpar elektrostatisk
uppladdning. Underhåll vaxade golv med
tvättvax.
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