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PRODUKTFAKTABLAD 
 
 
WIBO SNICKERIFÄRG  
- för invändiga snickerier 
 
 
 
För invändiga snickerier levererar WIBO FÄRG AB ett trestegs system bestående 
av - WIBO Snickerigrund, WIBO Slipstrykningsfärg och WIBO Oljefärg 
1920 eller Rolfs Favorit. 
 
Samtliga produkter har linolja som bindemedel och bygger på de gamla 
principerna om hur invändiga snickerifärger skall målas. 
 
WIBO Oljefärg 1920 och Rolfs Favorit håller glans Halvblank resp. Blank 
 
Kulör kan beställas i NCS, RAÄ, Gamla Målarmästarnas eller enl. färgprov. 
 
Vi avråder dock från att vid målning av dåligt upplysta ytor inomhus använda 
rent vit linoljefärg eftersom linoljan gärna vill gulna i brist på UV-ljus. Vi 
rekommenderar därför att färgen bryts till NCS motsvarande 1002-Y - 1502-Y för 
att motverka detta.  
 
Eventuella spacklingar skall utföras på grunderad yta med Wibo Linoljespackel 
eller oljespackel avsett för att övermålas med oljefärg. Spackelfläckarna 
fläckbättras minst en gång till pormättnad med WIBO Slipstrykningsfärg före 
fortsatt målning. 
 
WIBO Slipstrykningsfärg och WIBO Oljefärg 1920/Rolfs Favorit skall påföras tunt  
(9-12m²/liter) och bör efterslätas med moddlare/fördrivare för att uppnå en så 
jämn yta som möjligt. 
 
Torktid (beroende på syretillförsel - temperatur) ca. 20 timmar. 
 
Ingen av färgerna innehåller lösningsmedel eller tillsatser som är hälsovådliga 
varför enbart normala restriktioner vid inomhusmålning behöver iakttagas. 
 
Penslar, verktyg, händer etc. rengörs med tvållösning/såpa och vatten. 
 
Självantändningsrisk föreligger i porösa material som papper, trassel, sågspån 
etc. som blivit indränkta i färg varför dessa ovillkorligen skall blötläggas innan de 
slängs. 
 



 

 
 
 
 
 
UNDERHÅLL 
 
WIBO Oljefärg 1920/Rolfs Favorit är efter härdningstiden (ca. 2 månader) fullt 
tvättbar med de flesta på marknaden förekommande tvåltvättmedlen. Vi 
rekommenderar dock att man vid normal städning använder en mild såplösning - 
ph-neutrala max ph 7 - och vatten. 
 
Vid en framtida ommålning tvättas ytan först med ett alkaliskt tvättmedel 
(målarsoda, ammoniak etc.) så att ev. smuts och fett avlägsnas samt att ytan 
matteras, varefter ett nytt lager WIBO Oljefärg 1920/Rolfs Favorit kan påföras. 
 
 
PRODUKTINNEHÅLL 
 
WIBO Oljefärg 1920 
 
Bindemedel: Vegetabiliska oljor 50-55 vikt% 
Torrhalt:  Ca. 95% 
Aktiva pigment: Zinkvitt, Titandioxid 
Brytpigment: Järnoxider, jordpigment 
Densitet:  Ca. 1,3-1,4 Kg./lit. 
 
Rolfs Favorit 
 
Bindemedel: Raffinerad linolja kokt vid hög temperatur, ca. 50% 
Torrhalt:  100% 
Aktiva pigment: Zinkvitt ca. 50% 
Brytpigment: Järnoxider, jordpigment 
Densitet:  Ca. 1,6 g/lit. 
 
WIBO Slipstrykningsfärg 
 
Bindemedel: Vegetabiliska oljor ca. 35 vikt% 
Torrhalt:  Ca. 90% 
Aktiva pigment: Zinkvitt, Titandioxid 
Fyllnadsmedel: Kalciumkarbonat 
Brytpigment: Järnoxider, jordpigment 
Densitet:  Ca. 1,5-1,6 Kg./lit. 
 
WIBO Innegrund för snickerier 
 
Bindemedel: Vegetabiliska oljor ca. 45 vikt-% 
Torrhalt:  Ca. 80% 
Aktiva pigment: Zinkvitt, Titandioxid 
Densitet:  Ca. 1,3 Kg./lit. 
 


