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Pigment 
 

 

Från allra första början var pigmentet den viktigaste ingrediensen i färg eftersom 

man ville ändra det målade föremålets utseende. 

 

Bindemedlet var egentligen av underordnad betydelse och bara ett sätt för att 

hålla kvar pigmenten på plats efter målning. 

 

Med tiden har begreppet färg kommit att innefatta betydligt fler dimensioner än 

den ursprungliga, och idag är det inte bara en fråga om färgsättning utan även 

andra krav som livslängd, skyddsförmåga, ommålningsbarhet, miljöpåverkan, 

ekonomi etc. som vägs in när man skall tillverka en färg. 

 

Förutom att ge färgen en kulör påverkar de olika pigmenten mer eller mindre 

färgens egenskaper vilket är mycket viktigt att känna till, speciellt om man 

arbetar med linoljebaserade färger, eftersom t.ex. linoljans torkegenskaper kan 

förändras drastiskt genom olika pigments kemiska påverkan. 

 

Pigment är kemiskt uppdelade i organiska- och oorganiska pigment. 

 

Organiska ämnen är sådana som är uppbyggda på olika kolföreningar, och fram 

till mitten av 1800-talet trodde man att sådana föreningar bara kunde bildas i 

levande material (jmf. ”organism” = levande varelse). Man kände då bara till ett 

par tusen olika kolföreningar, men med den otroliga utvecklingen inom den 

syntetisk organiska kemin känner vi idag till över 5 miljoner olika organiska 

föreningar. 

 

I färgsammanhang har organiska färger använts sedan man började färga in 

föremål, och exempel på organiska pigment är olika växtfärger som t.ex. 

Krapplack (krapprot), eller från djurriket - Karminrött (Cochenille bladlusen).  

Exempel på syntetiskt tillverkade organiska pigment är azopigmenten och 

ftalocyaninerna. 
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Gemensamt för nästan alla naturligt förekommande organiska färgämnen är att 

dom är väldigt kulörta, men saknar täckkraft, och därför bara blir täckande i 

blandningar med vita täckande pigment. I fulltoner är dom helt transparenta. 

De syntetiska däremot har man lyckats göra täckande, och färgbrytning idag 

bygger nästan uteslutande på syntetiska pigment när det gäller alkyd- och 

akrylatlatexfärger. 

Vad gäller ljusäktheten i de naturligt förekommande organiska pigmenten är den 

generellt mycket dålig, och har inget användningsområde vid utvändig målning. 

Syntetiskt tillverkade organiska pigment har ofta mycket god ljusbeständighet, 

men p.g.a. sin kulörstyrka åtgår det nästan ingenting för att blanda olika kulörer, 

vilket medför att färgen bleknar beroende på att färgfilmen bara innehåller en 

mindre mängd pigment som skall brytas ned. 

 

Oorganiska ämnen är sådana som inte innehåller någon kolförening, och man 

hittar de flesta naturliga ämnena bland mineralier och grundämnen. Exempel på 

oorganiska ämnen är guld, silver, koppar, tenn, kol, järn, bly etc. 

Det finns idag ca. 100.000 olika oorganiska ämnen beskrivna. Utav dessa utgör 

ca. 2.000 i naturen förekommande (huvudsakligen) som olika mineralier (103 st. 

räknas som grundämnen) 

 

Man skiljer på naturliga- och syntetiska oorganiska pigment. 

 

Exempel på naturliga oorganiska pigment är umbra, ockra, terra, krita, gips, kalk 

etc., som man på mekanisk väg genom malning, slamning, tvättning och ev. 

upphettning gör användbara som färgpigment.  

De flesta kulörer uppstår genom olika mangan och järnoxidföreningar. 

 

Syntetiska oorganiska pigment görs också på naturliga mineralier, men tas fram 

genom mer eller mindre kemisk bearbetning av mineralet. 

Exempel på sådana pigment är ultramarin, zinkvitt, olika krompigment, engelskt 

rött, blyvitt, titandioxid, olika järnoxider, kromoxidgrönt etc. 
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I båda fallen förekommer en upphettning av pigmenten. Detta är för att ta bort 

det kemiskt bundna vattnet i pigmentet, och gör att man får en mörkare, rödare 

eller rödbrunare kulör, samt att man ökar pigmentets täckningsgrad. 

Kemiskt bundet vatten kallas också kristallvatten eller hydratvatten och är 

bundet till oxiden på kemisk väg vilket gör att det inte ångar av om man bara 

värmer det till 100ºC, utan i vissa fall avgår först när man kommer över 

1.000ºC. 

Som exempel kan man jämföra järnoxidrött med pompejianskt rött, där det 

pompejiröda är en järnoxidhydrat tagen ur jorden med dålig täckkraft och 

ljusäkthet, medan järnoxidrött efter bränning (kalcinering) får en mycket god 

täckkraft och ljusäkthet. 

Andra närliggande exempel är t.ex. porslinslera (aluminiumsilikat) som bränns 

under mycket hög temperatur för att hydratvattnet skall avgå och leran sintra 

ihop och bli hård, eller kalksten som bränns i stora ugnar som när man sedan 

tillsätter vatten igen ger ”släkt” kalk som används till murbruk och kalkmålning. 
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Att läsa en burketikett 
 
 
Svenska färgfabrikanter har som regel mycket information med på burketiketten 
under rubriken Innehållsdeklaration som talar om vad färgen består av. 
 
De viktigaste delarna för att kunna göra en bedömning om innehållet är följande: 
 
 
Bindemedel  = talar om vad som ”håller ihop” och fast färgfilmen mot 

underlaget 
 
För att kunna göra en bedömning om hur färgen kommer att klara sig och om 
den passar till det man redan har måste man veta vilken färgtyp det är och det 
talar rubriken Bindemedel om. 
 
 
Pigment  = viktigt att känna till om en linoljefärg innehåller zinkvitt 
 
Vilken typ av Pigment som använts kan vara bra att känna till för en bedömning 
om en färgs ljusäkthet.  
När det gäller linoljefärg är det viktigt att färgen innehåller tillräckligt med 
zinkvitt (beroende på olja – 15-20 vikt-%) så att man vet att linoljan förvandlas 
till en färgfilm. 
 
 
Torrhalt alt.  
Volymtorrhalt  =  Viktigt – talar om hur mycket färg som är kvar på väggen 

efter tork samt genomsnittliga sträckförmågan på färgen. 
 
Man har ingen användning för lösningsmedel (vatten, lacknafta, etc.) och därför 
är det bra att veta hur mycket färg som finns kvar efter tork. Om en färg 
innehåller 35% Torrhalt/Volymtorrhalt innebär det att 65% av innehållet i 
burken/färgen dunstar bort under torkprocessen. Har man köpt 10 liter färg är 
det bara kvar 3,5 liter på väggen. 
Torrhalt/Volymtorrhalt talar också om hur långt färgen sträcker när man 
påför den på väggen. En färg med 30% torrhalt sträcker i snitt 3m²/liter och en 
färg med 60% torrhalt sträcker i snitt 6m²/liter. Om man delar literpriset med 
den genomsnittliga sträckförmågan får man fram färgkostnaden/m². 
Se upp för torrhalt som är angiven i vikt-%. Vikt-% siffran blir ofta högre än 
volym-% siffran vilket gör att det låter som om färgen innehåller mer färg än 
den gör. 
Står inte torrhalten angiven på burken – köp inte den färgen eftersom Du då inte 
vet hur mycket färg Du får. 
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Densitet  = Talar om hur mycket färgen väger/liter. 
 
Den genomsnittliga vikten (Densiteten) på en färg talar om vad den innehåller 
om man vet vad de olika komponenterna väger. 
En linoljefärg (färdigfärg) som inte innehåller något lösningsmedel bör som 
idealvikt ligga på ca. 1,5-1,6Kg/lit. 
Det som väger tungt i en färg är oftast fyllnadsmedlen och dom vill man ha så 
lite som möjligt av eftersom dom gör att färgen eroderar ned fort. En oljefärg 
som väger över 2 Kg/lit. är av den anledningen ingen bra utomhusfärg.  
Om man vill kontrollera om färgen ligger i närheten av ”idealvikten” och den 
innehåller lösningsmedel får man först räkna bort detta. 
 
Vatten väger ca. 1 Kg/lit. och lacknafta ca. 0,8 Kg/lit. 
 
Om färgen har en torrhalt på 70% innehåller den 30% lösningsmedel. Om den 
väger 1,5 Kg/lit. och man vill räkna ut vad färgdelen i färgen väger multiplicerar 
man vikten för lacknaftan 0,8 med mängden i deciliter d.v.s. 0,8Kg. x 3dl = 2,4 
= 2,4Hg = 240 gr. 
 
Man minskar totalvikten 1500gr. med 240gr = 1260gr. 
Om man delar 1260 med resterande 7 dl. färg får man fram vad den väger/liter, 
d.v.s. 1260gr / 7dl. = 180 = 1,8 Kg/lit. 
 
Observera att idealvikten ovan avser linoljefärg. Andra färgtyper med andra 
egenskaper kan ha annan idealvikt. 
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Vad innehåll en liter färg? 
 
 
Samtliga färgrecept nedan är autentiska från fabrikstillverkade färger som 
sålts på svenska marknaden under de sista 15-20 åren. 
 
 
Alkydoljefärg: 
 
Kokt linolja  110 gram   
 
Alkydolja (fet)  345 gram   
 
Talk   70 gram   
 
Titandioxid  247 gram   
 
Krita   275 gram   
 
Lacknafta   260 gram   
 
Vätmedel, fungicider, MEK1 45 gram -   
 
 
 
Täcklasyr: 
 
Kokt linolja  55 gram   
 
Alkydolja 100 % (fet) 220 gram   
 
Talk   55 gram   
 
Titandioxid  205 gram   
 
Alkydolja 70 %  165 gram   
 
Lacknafta   330 gram   
 
Förtjockare  33 gram   
 
Vätmedel, fungicider, MEK 40 gram   
 
 
 
                                                           
1 MEK är förkortning av Metyletylketoksim och används som skinnförhindrande medel i oljefärg. MEK är med 
på listan över råvaror som är miljöbelastande och som skall fasas ut. 
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Latexfärg: 
 
Vatten   513 gram   
 
Titandioxid   186 gram   
 
Fyllnadsmedel    150 gram   
 
Latex - pulver/granulat ca. 200 gram   
 
Cellulosalim  12 gram   
 
Vätmedel, fungicider, skumdämpare 20 gram   
 
 
 
Linoljefärg: 
 
Kokt linolja  0,55 lit. 
 
Standolja   0,13 lit.  
 
Zinkvitt (Zn)  320 gr. 
 
Titandioxid (TiO²)  160 gr. 
 
Krita   270 gr. 
 
Förtjockare (Bentonit) 60 gr.  
 
Torkmedel - Calcium (Ca), Strontium (Sr)    <1 gr. 
 
N-Paraffin2   <2 gr. 
 
Brytpigment till 0502-Y (Grön Umbra) 3 gr. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 N-Paraffin (C10-C13) är ett aromatfritt lösningsmedel som bl.a. används som lampolja, ”miljövänlig” 
tändvätska, etc. Den bidrar negativt till bildande av markozon. 
Skapat den 2002-05-22 11.31   
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Så här enkelt fungerar NCS 

Elementarfärger 
NCS Färgrymd 
NCS Färgtriangel 
NCS Färgcirkel 

 

NCS NATURAL COLOR SYSTEM®, är ett logiskt 
färgsystem som bygger på hur människan ser färg. Med 
NCS kan alla tänkbara ytfärger beskrivas och ges 
entydiga NCS-beteckningar. De sex rena färgerna, som är 
grunden för människans inbyggda förmåga att 
karakterisera olika färger, är vitt W, svart S, gult Y, rött 
R, blått B och grönt G - de sex elementarfärgerna. NCS 
färgbeteckningar grundar sig på hur mycket en viss färg 
ser ut att likna dessa sex elementarfärger. 

 

De sex 
elementar-
färgerna 

 

 

  S  2030-
Y90R  

Ed. 
2 Nyans Kulörton 

 

 
I NCS beteckningen 2030-Y90R betyder 2030 nyansen, dvs 
graden av släktskap med svart S och maximalkulören C. I 
detta fall 20% svarthet (s) och 30% kulörthet (c). 
Kulörtonen Y90R anger förhållandet i procent mellan två 
kulörta elementarfärger, här Y respektive R. Y90R betyder 
gul med 90% rödhet. Rent grå färger saknar kulörton och 
betecknas endast med nyans-beteckningarna följt av -N för 
neutral. 0500-N är vit och följs av 1000-N, 1500-N, 2000-N 
osv till 9000-N som är svart. S före den kompletta NCS 
beteckningen (S 2030-Y90) innebär att NCS färgprovet är 
från Second Edition (Ed. 2). 

 

NCS Färgrymd 
I denna tredimensionella modell 
som kallas NCS färgrymd kan alla 
tänkbara ytfärger placeras in och 
därmed ges en exakt NCS-
beteckning. För att lättare förstå de 
delar som ingår i NCS-beteckningen 
delas dubbelkonen upp i två 
tvådimensionella modeller, NCS 
Färgcirkel och NCS Färgtriangel. 
 

 
 

Ladda ner en bild av NCS Färgrymd (JPG, 78KB) 
Ladda ner en bild av NCS Färgrymd (TIFF, 1.9MB) 



Skapat av Dan Hansen © 2006-03-06 

 

 
Ladda ner en bild av NCS Färgtriangel (JPG, 56KB) 

Ladda ner en bild av NCS Färgtriangel (TIFF, 1.1MB) 

NCS Färgtriangel 
NCS färgtriangel är ett vertikalt snitt 
genom färgrymden. I triangelns bas 
finns gråskalan från vitt W till svart S 
och i triangels spets den maximala 
kulörtheten C i aktuell kulörton här 
Y90R. Färger i samma kulörton kan ha 
olika svarthet respektive kulörthet dvs 
nyans. Detta kan illustreras i 
färgtrianglar vars skalor är indelade i 
100 steg. I figuren har nyansen 2030 
markerats. En färg med 20% svarthet 
och 30% kulörthet. 

 

 

NCS Färgcirkel 
NCS Färgcirkel är ett horisontellt snitt 
genom färgrymdens midja där de fyra 
kulörta elementarfärgerna är 
placerade som väderstrecken i en 
kompass. Varje kvadrant mellan två 
elementarfärger har indelats i 100 lika 
stora steg. I figuren har kulörtonen 
Y90R, gul med 90% rödhet markerats.
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Bra att känna till om NCS-systemet 
 
 
 
NCS kulörerna är uppbyggda utifrån de syntetiska pigment som används i 
brytmaskiner. 
Dessa pigment återkastar inte samma spektra av ljuset som jord- och 
järnoxidpigment och kan därför inte ersätta dessa. 
T.ex. 5040-Y80R eller 4050-Y80R (eller vilken man anser ligger närmast) är inte 
det samma som Engelskt rött. 
 
Alla pigment är inte ljusäkta och t.ex. klargult och klarrött bryts snabbt ned av 
UV-ljuset. 
Om något av dessa pigment ingår i en kulör kommer den att förändras (blekas) i 
förhållande till hur mycket av den aktuella pastan den innehåller. 
 
Klargult betecknas som –Y i NCS kartan och klarrött som –R. 
 
Ingen av de kulörer som slutar med någon av dessa beteckningar går att göra 
ljusäkta. 
 
Inte heller de närmast liggande brytningarna har speciellt god ljusäkthet – t.ex. 
–Y10R, -Y90R, -R10B eller –G90Y. 
 
Blåa kulörer har generellt en kortare livslängd utomhus och bör undvikas om 
man vill ha långa intervaller i underhållsmåleriet. 
 
Generellt kan man säga att klara, ”vackra” kulörer har sämre ljusäkthet än 
murrigare. 
I NCS-systemet hittar man dessa mindre ljusäkta kulörer i den övre halvan av 
kulörskalan, d.v.s. den som anges i färgkoderna mellan XX50- och XX90-. 
 
Det innebär att kulören 1030-Y20R går att göra ljusäkta men inte 1060-Y20R. 
 


