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Miljiiviinlig f["9
innehA[er gifter
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vart femte Ar har man pA liingre

- Den mi[iiivfinliga f?ir- sikt inte vunnit nAgot.Fiirgerna
gen finns inte. Vattenbase- ska fransporteras,oftast med
rade fiirger innehiller bil, och det leder ockst till miljOpiverkan.
flven de gifter och lii,snings- Men det lir ocksA lett att
medel. Vatten iir en f?irsk- inse motsatsstZillningen
mellan
vara som ruttnar efter en en fastighetsAgare
som vill att
tid om man inte tillsiitter mflleriarbetetska stoppai 25 ir
olika flmnen, som i sig iir och en milare som vill ha svsgftiga och tar kil pi bak- selsiittning,sahan.
terier och miigel.
fick byggare, trGrundat vlnke
Det budskapet
milare, arkitekter och andra Plastfiirgernadi, iir de sAd6till ett ftirgsemi- liga somalla tycks varaOverens
somsamlades
nariumi TimrAkommunsregi om?
pAtorsdagen.
Fdreldsare var Dan Hansen
frln Wibo Fiirg som sedan en
del ir taeit fram traditionella
linoljeftirger och andra f?irgtyper fOr k-miirkta renoveringar
och andraspeciellarnAlerijobb.
- Den linoljebaserade f?irg
som funnits pt marknaden de
senaste decennierna iir ingen
ren linoljefiirg. Byggindustrins
krav nt sod teckninsoch snabb
tort<nirigldr ffln tiltfetkiririaitt
frarnstalHfiirgmeq@r
exempelvisalkyder, iom blandar sig bra med linolja, samt
fdrtunningsmedel fdr att g6ra
f?irgenmer liittstruken, framhdll
han.

n[ramaende
Det iir en fdrklaring, enligt
"linhans uppfattning, till att
oljefiirgerna" inte accepterasav
mAlarna. Dom blir illamiende
av fiirgen, men det iir inte linoljansfel utantillsatsernas.
Fcir att &stadkomma en ur
miljiisynpunkt st bra ftirg som
miijligt, iir det inte stikert att
den mAsteinnehAllaminsta andelengiftiga iimnen.

- Nej, i sjiilva verket iir det
en mycket bra f?irg, akrylate!.
Felet man har giort de-Sendste'
tvA decenniernaeir att man inte
grundat virket man mAlat pA.
Akrylaten triinger inte in i freets
porer, pigmentpartiklarna iir
helt enkelt fOr stora. Om man
grundar med en f?irg
ftirg som har I
fdrmAgan att triinga in en bit i i
trdet sA tar man bort kapilliir- |
kraften och virket sugpr inte I
upp det vattbn som trhi$er ige- |
rom-"ptama'rgen:-tngqli--fr*rl
kommer 6t och ingen rtita bil- |
das under den skyddandeftirg- |
hinnan. Akrylat har den fiirde- |
len att den stAr emot surt regn I
och annatmYcketbra. Men att I

fl?^fr.:TilT,]:1f;1-t#1"ii
I

Dan Hansen.
I
Ett exempelp[ en traditionell I
men mycket bra ftirg ur de fles- |
ta aspekteriir Falu rddf?irg.
I
- Den har viil bara en riktig
I
brist, niimligen att variationenI
av kulOrer inte iir siirskilt stor. I
Sedan mAste den mAlas pA I
ohyvlat virke f6r att sitta kvar I
ordentligt.
I

