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PRODUKTFAKTABLAD 
 
 

WIBO MELLANSTRYKNINGSFÄRG 

FÖR MASKINELL APPLICERING 
 
 
 
 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE 
 
För mellanstrykning med pigmenterad färg på linoljegrundat virke i 
målningsmaskin. 
 
PRODUKTEGENSKAPER 
 
WIBO FÄRG AB tillverkar en speciell mellanstrykningsfärg till det första täckande 
färgskiktet. 
 
Eftersom linoljefärg fäster mycket bra på allt utom feta och högblanka ytor, 
fäster färdigfärgen dåligt på sig själv. 
För att garantera ett bra fäste mellan färgskikten har vi tagit fram WIBO 
Mellanstrykningsfärg som är en ren linoljefärg med lägre oljehalt och mer 
pigment så att oljan binds i färgskiktet utan att ge en fet yta. 
Detta garanterar ett bra fäste för färdigfärgen och minimerar risken för 
blåsbildning p.g.a. för feta färger. 
 
Det är mycket viktigt att färgen påförs tunt (9-10m²/lit.) eftersom den annars 
vid torkprocessen kan skrynkla sig och bilda skinn. 
Det är därför viktigt att färgen appliceras i en målningsmaskin med borstar (typ 
Gori) som kan dra ut färgen tunt. 
Skulle skinnbildning uppstå är detta ett tecken på att färgen har påförts i för 
tjocka lager och inte arbetats ut enligt anvisningarna.  
För tjocka färgskikt ökar även torktiden och man bör vara uppmärksam på hur 
tjockt man påför färgen om den yta man målat tar längre tid att torka än vad 
som kan anses normalt1. 
Skinnbildningen påverkar dock inte det funktionella skyddet utan är mera ett 
rent estetiskt problem eftersom ytan här blir matt och det i skrynklorna snabbt 
samlas smuts. 
Det skinnade området skrapas ned med målarskrapa och rengörs med  
100 %-ig Balsamterpentin eller WIBO Rengöring, samt bättringsmålas efter 
tork. 
 
 
                                            
1 Normal torktid under sommarhalvåret ca. 1-2 dygn. 
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Virket måste ströas efter målning för att färgen skall torka normalt. 
 
Vid målning på arbetsplats efter montering skall spikar och strömärken bättras 
före färdigmålning. 
 
Färgen innehåller inga aromatiska lösningsmedel eller andra tillsatser som kräver 
några speciella restriktioner vid appliceringen. 
 
Vid rengöring av maskiner och verktyg som använts vid appliceringen brukas 
såpa och vatten. Vid behov av kraftigare rengöring – applicera såpan 
koncentrerad, låt den verka och skölj sedan bort den med vatten. 
 
OBS! Bindemedlet i färgen består av oxidationstorkande olja. När oljan bildar 
film uppstår värmeutveckling och porösa material som t.ex. sågspån, trassel, etc. 
kan då fatta eld. 
 
Vid spill kan vanliga uppsugningsmedel användas men dom skall då 
vattendränkas innan dom slängs. 
 
 
INNEHÅLL 
 
Bindemedel:  Vegetabiliska oljor ca. 35-45 vikt-% 
Torrhalt:   Ca. 97 % 
Pigment:   Zinkvitt, Titandioxid, fyllnadsmedel 
Brytpigment:  Järnoxider och jordpigment 
Densitet:   1,45-1,6 Kg/lit. 
Sträckförmåga:  9-10m²/lit. 
Torktid:   Ca. 1-2 dygn vid 18°C 
Brandskydd:  Självantändningsrisk i trasor 
 
 


