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PRODUKTFAKTABLAD 
 
 
 

WIBO EMULSIONSFÄRG   
WIBO EMULSIONSLASYR   
 
 
 
WIBO Emulsionsfärg är en gammaldags matt (5-7 glans) patentfärg för 
målning av vägg och takskivor invändigt. 
 
Färgen är uppbyggd på linolja, vatten, cellulosalim och pigment och har en 
volymtorrhalt på 60-70 % beroende på kulör. 
 
Färgen är helt fri från konserveringsmedel och gifter samt har en hållbarhet i 
burk på ca. 6 månader beroende på förvaringssätt. 
 
När färgen har satt sig (härdat) efter ett par månader är den fullt tvättbar med 
vanliga tvåltvättmedel. 
 
Färgen kan appliceras med roller, spruta eller pensel och torkar på ca. ett dygn 
under normala1 betingelser. 
 
Färgen lämpar sig utmärkt i bostäder eller utsatta miljöer som t.ex., skolor, 
sjukhus och offentliga lokaler där man vill ha en allergisäker miljö eller skapa en 
estetiskt tilltalande miljö. 
 
FÖRARBETE 
 
För att uppnå ett så jämnt underlag som möjligt bör man vara noga med att 
spackla alla skarvar samt spik-/skruvhål så noga som möjligt. Vi rekommenderar 
WIBO Väggspackel. Minst 2 gånger med slipning emellan och ilägg av 
perforerad pappersremsa i skarven. 
 
OBS! Undvik vävremsor eftersom dom är elastiska och färgen spricker när dom 
töjs ut. Detta är extra viktigt om regelverkets cc-mått inte stämmer med skivans 
storlek. 
 
Efter att spacklet torkat - slipa ytterligare en gång för bästa finish. 
 
 
 
 

                                                           
1 Normalt = 18-22°C, god luftväxling 



 

 
 
 
 
 
Skall färgen målas på en microlitväv måste denna först grundas/limstrykas för 
att minska insugningen i väven eftersom färgen annars riskerar att bli flammig. 
 
Skall Emulsionsfärgen målas på trä måste det först grundas med en mager 
linoljegrund för att utjämna insugningen i träet eftersom färgen annars kommer 
att spjälka från underlaget. 
 
 
MÅLNING 
 
Före målning – låt penslar och verktyg stå i vatten 10 minuter så att borsten 
mättas och oljan i färgen inte suger in, detta underlättar rengöring efter målning 
väsentligt. Slå ur vattnet ur penseln innan målning – den skall inte vara blöt, 
bara fuktig. 
 
Skivorna stryks två gånger med WIBO Emulsionsfärg. 
 
Räkna med minst en extra sparmålning vid t.ex. takmålning för full täckning. 
 
Vänta minst 6-8 timmar mellan strykningarna och tillse att ha en god luftväxling 
i det målade rummet så att vattnet i färgen transporteras bort och färgen får en 
god syresättning för bästa tork. 
 
Rollas färgen är en 18 mm borstlängd lämplig. Professionella målare bör använda 
en roller med något kortare borst. 
 
Redskap rengörs i såpa och vatten. 
 
 
LASERING 
 
Den målade ytan laseras med WIBO Emulsionslasyr. 
 
Låt bottenfärgen härda minst 3-5 dagar innan lasyren påförs eftersom lasyren 
annars ”biter” för snabbt i underlaget och blir svår att hantera. 
 
Vid lasering där emulsionsfärgen (bottenfärgen) skall strykas på kraftigt ojämnt 
sugande underlag (ex. latexspackel/gips), bör underlaget först behandlas med en 
krederingsfärg eller limstrykas. I annat fall kommer lasyren att visa tendenser till 
mörkare schatteringar på spackelytorna. 
 
WIBO Emulsionslasyr lämpar sig utmärkt till de flesta lasyrtekniker som t.ex. 
svampning, brokettmålning, kvastning etc. 
 
Lasyren höjer glansvärdet till ca. 10 glans. 
 



 

 
 
 
 
 
 
ALLMÄNT 
 
Avser målningen väggar i miljöer där slitaget förväntas vara större än normalt 
bör man avsluta med att stryka de utsatta delarna ytterligare en gång med 
Emulsionslasyr ton-i-ton. Denna behandling tillför mer bindemedel och stärker 
ytan. 
 
OBS! Laseringen höjer glansvärdet från 5-7‰ till 10-15‰. 
 
Emulsionsfärgen är inte statisk (så som t.ex. latexfärg) och drar därför inte till 
sig damm. Man behöver därför inte heller dammtorka den med blöta trasor så 
som är brukligt i de flesta offentliga miljöer. 
 
Normal nedsmutsning tvättas enkelt bort med scotch-brite och handdiskmedel 
(pH 6-6,5) eller något annat likvärdigt pH-neutralt rengöringsmedel. 
 
OBS! Linoljebaserade färger får aldrig vid normal städning tvättas med 
rengöringsmedel som har ett högt pH (>pH 8) eftersom alkaliska produkter 
fungerar som färgborttagningsmedel och förtvålar bindemedlet (linoljan) i 
färgen. 
 
Tvättmedel med <pH 6 (sura) påverkar inte färgfilmen. 
 
Vid fläckbättring av skador i färgfilmen skall bättringsfärgen spädas med 5-10 % 
vatten eftersom bättringsfläcken annars blir mörkare och blankare. 
Vid fläckbättring av mörka, mättade kulörer skall inte mer än någon matsked 
tillsättas/liter eftersom bättringen annars blir vitflammig. 
Fläckbättring utförs med liten elementroller över skadan och färgen fördrivs så 
att bättringen blir osynlig. 
Notera att kulören ändrar sig ganska mycket mellan våt och torr färgfilm, varför 
bättringsfläckar i kulör skall ha avvikande färg mot underlaget när dom är 
nymålade. 
 
Om målningen sker när det är väldigt varmt eller torrt kan färgen torka för fort 
och skäck uppstå. Om färgen känns ”kort” när den påförs kan man späda den med 
5-10 % vatten för att motverka detta. Man bör även undvika korsdrag under 
själva målningen och det kan vara till hjälp att spraya rummet med vatten för att 
höja luftfuktigheten. 
 
 
 


