Brokett- och
svampmålning
Arbetsråd för Sober Natur Täckfärg, Kashmir Täckfärg,
Tålig Täckfärg, Tät Täckfärg och Brokett Dekorfärg

Svampmålning.
Svampmålning är en gammaldags målningsteknik som användes mycket vid sekelskiftet. Den används ofta när man
vill försköna väggarna med dekorativa mönstereffekter.
Målningstekniken bygger på att du först målar grundkulören
och sedan väljer en eller flera matchande kulörer som appliceras med en natursvamp, vilken ger det rätta oregelbundna
mönstret.
Vilken färgtyp du bör välja beror på vilket utrymme du ska
måla och vilket slitage väggarna kommer att utsättas för.
Använd Sober Natur Täckfärg eller Kashmir Täckfärg i hall,
vardagsrum och sovrum. Tålig Täckfärg i hall, kök, badrum
och liknande utrymmen. Använd Tät Täckfärg för väggar i
våtrum för en mycket vattenbeständig och smutsavvisande
yta. Vill du uppnå ett lugnt intryck så väljer kombinerar du två
kulörer som ligger nära varandra.

Brokettmålning.
Brokettmålning ger väggar med spännande mönstereffekter
som påminner om förenklad marmorering, särskilt om du väljer mörk bottenkulör och ljus brokettkulör. Genom att arbeta
med Brokettrollern på olika sätt, t ex horisontellt eller korsvis,
skapar du olika mönstereffekter. Din egen färgsättning får
du genom att kombinera valfria kulörer. Målningstekniken
bygger på användning av Alcro väggfärger, Akvalin Brokett
Dekorfärg och den speciella Brokettrollern. Använd Sober
Natur Täckfärg, Kashmir Täckfärg eller Tålig Täckfärg vid extra
höga krav på tvättbarhet. För att kunna göra laserande mönstereffekter med Brokettrollern, blandas Brokett Dekorfärg i
det andra skiktet.

Tidigare målade ytor.
Tvätta med Delfin Målartvätt för att avlägsna fett och smuts.
Använd gummihandskar. Skölj noga med vatten.
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1. Spackla sprickor med Alcro Lätt Hand.
2. När spacklet är torrt, slipa med fint slippapper 120-180. Är
ytan mycket ojämn lönar det sig att spackla hela väggen
med Alcro Lätt Rull och sedan slipa. Borsta och dammsug
bort allt slipdamm. Läs gärna arbetsrådet för ”Spackling”
innan du sätter igång.
Obehandlad vägg.
1. Spackla sprickor, skarvar och ojämnheter med Alcro Lätt
Hand. På nya väggar av skivmaterial, som till exempel spåneller gipsskivor, måste skarvarna förstärkas med pappersremsor för att målningen inte ska spricka av materialrörelser.
2. När spacklet är torrt, slipa med fint slippapper 120-180.
Använd gärna en ledad slipkloss där handtaget kan förlängas.
Borsta och dammsug bort allt slipdamm.
Tidigare tapetserade ytor.
Damma av väggen och torka bort smuts. Bäst resultat av
färgen får man då man har en så slät yta som möjligt att
utgå ifrån. Bästa rekommendationen är således att rullspackla ytan.
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Gör så här för ett lyckat resultat.
Noggrannhet, bra verktyg och ett ordentligt underarbete
lägger grunden till ett lyckat målningsresultat. Börja med att
läsa igenom bruksanvisningen på färgburkarna och följ sedan
målningsråden här nedan. Produktfakta finner du på sista
sidan.

Det viktiga underarbetet.
Börja med att skruva bort eldosor. Se till att först bryta
strömmen med huvudströmbrytaren. Vid nymålning – börja
alltid med att måla taket. Detta för att undvika stänk på nymålade ytor. Använd Sober Takfärg.
Läs gärna separata arbetsråd för ”Måla väggar” eller
”Måla våtrum”. I dessa arbetsråd får du alla fakta om vilka
Alcroprodukter du behöver och vilket underarbete som krävs
för ett lyckat slutresultat.

1. Riv bort eller limma eventuella lösa tapetbitar och slipa ned
eventuella tapetskarvar. OBS! Slipa och spackla ej tapetskarvar om tapeten har en ytstruktur, detta för att undvika
”släta ränder” på tapetskarvarna.
2. Spackla sprickor och tapetskarvar. När spacklet är torrt,
slipa med fint slippapper 80-120. Borsta och dammsug bort
allt slipdamm. Är du tveksam om tapeterna sitter fast kan
de grundas med Stärka Grundfärg för att minska risken för
blåsbildning.

Grundmoment.
Börja med att rolla väggarna två gånger med den bakgrundskulör du valt, förslagsvis den mörkaste kulören. Låt färgen
torka ca 1 timme mellan strykningarna. Blanda den andra
kulören med lika mycket Brokett Dekorfärg i en ren plasthink. (OBS! Tät Täckfärg blandas med max 30% Brokett
Dekorfärg.) Rör om väl.

Innan du börjar svampmåla på väggen, öva först på en bit kartong eller ett pappersark tills du får fram önskat mönster. Vrid
svampen före varje avtryck för att få en mer levande och
vackrare mönstereffekt.

Svampmåla väggen, ett parti i taget. Var lätt på handen. Kom
ihåg att vrida svampen före varje avtryck. Arbeta på en stor
yta och gör den gradvis allt tätare tills du får fram ett fint fördelat mönster. Ta gärna några steg bakåt under målningsarbetet, så att du bättre kan bedöma resultatet.

Börja Måla.
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Brokettmåla.
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1. Rolla uppifrån och ned, ett väggparti, ca 1 kvm i taget med
den uppblandade färgen. Lägg på ett jämnt skikt med
vanlig roller.
2. Fukta brokettrollern lätt med vatten innan arbetet påbörjas. Dra sedan upp (efterläska) ditt mönster direkt efteråt
med brokettrollern. ”Rolla av” på nästa väggparti, så det
inte blir så mycket färg kvar på rollern. Lägg sedan på ny
brokettblandning och fortsätt att arbeta på samma sätt,
väggparti för väggparti.
Svampmåla.
Fukta svampen i vatten och krama ur den ordentligt innan du
börjar svampmåla. Häll lite av färgen du ska svampmåla med
i exempelvis ett rollertråg eller ett burklock. Doppa därefter
natursvampen i färgen. Arbeta in färg i svampen genom att
omväxlande doppa svampen i färg samt stöppla/dutta några
gånger på ett papper eller en skiva.

1. Kom ihåg att stöppla/dutta svampen några gånger på ett
papper när att du doppat den i färgen. På så sätt undviker
du risken att få för mycket färg i svampen, vilket annars kan
ge en alltför kraftig mönstereffekt.
2. Använd en liten svamp i vägghörnen så undviker du att
överlappa med färgen på andra väggen. Skär förslagsvis
bort en liten bit ur natursvampen och använd den. Du
kan också täcka den andra väggen med en pappskiva eller
mask-a-matic.
Tvåfärgssvampning.
Vid svampmålning med två färger fortsätter man på samma
sätt som ovan med nästa kulör. Börja gärna med att rolla den
mörkaste kulören. Svampa sedan med den ljusaste kulören.
Avsluta med den kulör som ligger mellan dessa. De flesta
som svampmålar brukar föredra att utföra svampmålningarna
av båda kulörerna lika täta, för att få fram ett fint fördelat
mönster.

Tips.
Dåligt underarbete avslöjar sig alltid.
Defekter och skavanker kan inte döljas med färg. Ett dåligt
underarbete försämrar resultat och hållbarhet avsevärt. Räkna
med att lägga ned ungefär tre fjärdedelar av arbetstiden på
underarbetet och resterande på själva målningsarbetet. Då är
du på rätt väg mot ett lyckat slutresultat.
Måla taket först.

Målning vid hörn och kanter.
Då det är svårt att komma åt med Brokettrollern i hörn kan du:
• ”stöppla” med en Wettex-duk i hörn och kanter. Rolla
sedan in i hörnet med brokettrollern.
• Alternativt maskera 1-2 cm runt väggen, i hörnen, i takvinkeln, mot golvlister, och få en snygg inramning av den
brokettmålade ytan.

Om du ska svampmåla.
Vid reparation, ommålning eller tapetsering – börja med att
måla taket, så undviker du stänk på nymålade ytor.
Rengöring av verktyg.
När du tar paus i arbetet, skölj ur svampen och förvara pensel
och roller i en väl tillsluten plastpåse. Vattenburen färg är lätt
att skölja ur, så länge den är våt, men är ”omöjlig” att få bort
när den torkat på svampen.
Hjälp till att skydda naturen.
Häll inte ut färg eller lösningsmedel i avloppet. Inte ens om
färgen är vattenspädbar. Det försvårar reningsprocessen i reningsverket. Lämna istället överbliven färg, lösningsmedel och verktyg indränkta med färg till en miljöstation i din kommun.

Fler tips om du ska Brokettmåla.
Målningstips Brokettmålning.
Brokettrollern ska vara lätt fuktad i vatten, men inte blöt.
Stryk inte alltför stora partier med brokettblandningen.
Du måste hinna arbeta med brokettrollern innan färgen
torkar, vilket tar ca 5 minuter i normal rumstemperatur,
max 2-3 minuter vid 25 graders rumstemperatur.
Öva först på en skiva eller kartong.
Provmåla på en skiva eller liknande innan du sätter igång. Då
ser du hur mönstret kan förändras genom att brokettrollern
dras på olika sätt. Pröva t ex att rolla diagonalt, i kors etc. En
ljus grundfärg och en mörkare ton som brokettfärg ger ett
snyggt resultat. Men du kan också göra tvärtom.

Provmåla först.
Provmåla på en skiva innan du sätter igång. Då ser du hur
mönstret kan förändras genom att du stöpplar med svampen
på olika sätt.
Viktigt vid svampmålning.
Använd inte för mycket färg i svampen. Vrid svampen före
varje avtryck. Arbeta på en större yta och gör den gradvis allt
tätare för att lättare få ett jämnt och fint fördelat svampmönster. Ta ibland några steg bakåt under arbetet, för att
kontrollera att mönstereffekten blir som du tänkt dig.
En mjukare mönstereffekt.
Om du önskar underlätta svampmålningsarbetet och skapa
en mjukare mönstereffekt, blanda upp till 50 % Brokett
Dekorfärg i färgen.

Produktfakta.
Alcro Sober Natur Täckfärg Vägg.
Kan målas på: Väggar inomhus av puts, betong,
träfiberplattor, tapet och väv.
Målas med: Ullon eller Perlonroller, pensel eller spruta.
Glans: Matt 7.
Färgåtgång: 1 liter räcker till ca 8 kvm på normalt sugande ytor.
Starkt sugande ytor ca 6 kvm.
Torktid: Klibbfri efter ca 30 minuter.
Övermålningsbar efter ca 3 timmar.
Spädning: Vatten.
Rengöring av verktyg: Vatten eller Delfin Penseltvätt.

Kashmir Täckfärg Vägg Helmatt.
Kan målas på: Väggar inomhus av puts, betong,
träfibergplattor, tapet och väv.
Målas med: Pensel, roller eller spruta.
Glans: Helmatt.
Färgåtgång: 1 liter räcker till 6-8 kvm.
Torktid: Klibbfri efter ca 30 minuter.
Övermålsningsbar efter ca 3 timmar.
Spädning: Vatten.
Rengöring av verktyg: Vatten eller Delfin Penseltvätt.

Alcro Tät Halvblank Täckfärg Våtrum.
Kan målas på: De flesta väggmaterial.
Målas med: Roller, pensel eller spruta.
Glans: Halvblank 50.
Färgåtgång: 1 liter räcker till ca 7 kvm.
Torktid: Klibbfri efter ca 2 timmar.
Övermålningsbar efter ca 3-6 timmar.
Spädning: Vatten.
Rengöring av verktyg: Vatten eller Delfin Penseltvätt.

Alcro Tålig Halvmatt Täckfärg Vägg.
Kan målas på: Väggar inomhus av puts, betong,
träfiberplattor, tapet och väv.
Målas med: Ullon eller Perlonroller, pensel eller spruta.
Glans: Halvmatt 20.
Färgåtgång: 1 liter räcker till ca 8 kvm på normalt
sugande ytor. Starkt sugande ytor ca 5 kvm.
Torktid: Klibbfri efter ca 30 minuter.
Övermålningsbar efter ca 3 timmar.
Spädning: Vatten.
Rengöring av verktyg: Vatten eller Delfin Penseltvätt.

Alcro Brokett Dekorfärg.
Blandas med: Sober Täckfärg, Kashmir Täckfärg,
Tålig Täckfärg eller Tät Täckfärg.
Kan målas på: Vägg och takytor inomhus.
Målas med: Brokettroller (natursvamp, trasa etc).
Torktid: Klibbfri efter ca 1 timme.
Övermålningsbar efter ca 5 timmar.
Spädning: Vatten.
Rengöring av verktyg: Vatten eller Delfin Penseltvätt.
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