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Elämme unelmaa

Tietoa tuotteistamme
• Eivät sisällä liuotinaineita ja niitä ei saa
ohentaa liuotinaineilla.
• Koostuvat puhdistetusta, sterilisoidusta
pellavaöljystä ja luonnon pigmenteistä.
• Yhden purkin periaate-sama maali
kaikkiin maalikerroksiin ulkona ja sisällä.
• Kuivatilavuus on 100% ja riittoisuus on
n. 15-25m2/litra.
• Kuvumisaika 24 tuntia huoneen lämmössä edellyttäen että huoneessa on
hyvä ilmanvaihto.
• On hyvin dokumentoitu omissa projekteissamme vuodesta 1982.
• Testattu ja hyväksytty Ruotsissa
Arbetsmiljöverketin,
Riksantikvarieämbetin ja
Byggvarubedömningenin puolesta
arubedömningen.

Monen vuoden työ ei ole tuottanut meille
pettymystä. Kaikki alkoi vuonna1982.
Sairastuin tekstiileissä olevista ympäristölle
haitallisista aineista. Hans sairastui maalarina alkydiöljymaaleissa olevista liuotinaineista. Sairastuneina yrittäjinä ja kahden
lapsen vanhempina meidän oli pakko
löytää uusia ratkaisuja elantomme eteen.
Pelastus oli vuokra-asunto kotiseutumuseossa. Täällä saimme mahdollisuuden työskennellä ja tavata eri käsityöntaitajia jotka
kertoivat ja näyttivät miten ennen tehtiin!
Historia- ja materiaalituntemuksen sekä
työmenetelmien ja oman käytännön työn
kautta avautui aivan uusi maailma joka
perustui käsityötaitoihin, pysyvyyteen ja
laatuun.
Muotoilimme unelmamme ”hyvästä työstä”. Voimme työskennellä ammattimaisesti ilman sairastumisia, harmoniassa
luonnonlakien kanssa ja perheen läheisyydessä. Näin alkoi ikkunaentisöinti ammattina ja samalla paluu liuotinaineettomiin
pellavaöljymaaleihin. Lontoolainen arkkitehti David Pearson kirjoitti vuonna 1989
kirjassaan Earth to Spirit, Living the Dreamotsikon alla Allbäckin Ikkunaentisöinnistä.

…” On korkea aika uudelleen huomioida vanhan viisauden ja sisällyttää tämän uudisrakentamiseen. Pelkkä kirjoittaminen, puhuminen tai uneksiminen
ei riitä jos haluaa todellisia muutoksia.
Kun idea on keksitty on itsestään selvää
että haluaa edetä… Niin ja todella elää
unelmassa.

Pellavaöljyn imeytymiskyky ja sen laajenemisominaisuutta on hyödynnetty kautta
aikojen. Olemme valinneet seurata vanhoja perinteitä ja hyväksyttyjä tekniikoita
saadaksemme käyttäjäystävällisiä tuotteita
ilman liuotinaineita. Nämä ovat harmoniassa REACH - EU:n ympäristölainsäädännön kanssa.Riksantikvarieämbetin vuonna

”The rediscovery of ancient Wisdom”.
Löytää uudelleen vanhaa viisautta.
Vanha eurooppalainen taito yhdistettynä moderniin tuotantotekniikkaan on
mahdollistanut kehittää uusien pellavaöljytuotteiden sukupolven joka täyttää
meidän toivomuksemme koskien teknisiä ominaisuuksia, ympäristöystävällisyyttä, kauneutta ja taloutta.

…” pellavaöliyä ei saa ottaa ihmisen käyttöön ennen
kun se on puhdistettu” Gutle 1799

Maalaa imeytävälle alustalle! Helppo tapa varmistaa
maalin/öljyn imeytymis - ja suojauskyky.

2003 tehdyn lausunnon mukaan he suosittelevat liuotinaineettomia pellavaöljytuotteita. korjausrakentamisen ja entisöinnin
yhteydessä.byggnadsvården.

Valkuaisainevapaan pellavaöljyn
hyödyt
• Lyhyempi kuivumisaika maalille
• Parempi läpikuivumis ominaisuus
• Vähentää kuivan nahkapinnan
muodostumista
• Miedompi haju
• Parmpi kosteuskyky pigmentille ja
alustalle
• Parempi imetymiskyky
• Kestää paremmin vettä ja
sääolosuhteita

Sonja och Hans Allbäck

vuodesta 1982
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Testattu, ympäristöystävällinen ja hyvin dokumentoitu

Pellavaöljymaali käsitteenä

Pellavaöljymaalia on käytetty satoja vuosia joka antaa pidemmän kokomuksen
verrattuna modernin maaliteollisuuden
lyhyeen historiaan. . 1700- ja 1800-luvun
Euroopassa voitiin antaa pellavaöljymaaleille ominaisuuksia jotka toteuttivat kaikki
toiveet koskien teknillisiä ominaisuuksia,
kuivumisaikaa,
varastointia,
ylläpitoa
(huoltoa), kauneutta ja taloudellisuutta.
Tätä voimme tehdä myös tänään edellyttäen että meillä on taitoa.
Muutama maalitehdas Pohjoismaissa on
viimeisten 50 vuoden aikana kasvanut
suureksi tuottamalla alkydi- ja lateksimaaleja. Kyseisiä tuotteita markkinoidaan
voimakkaasti ja uusia tuotteita syntyy
koko ajan. Tämä tuottaa ongelmia talojen
omistajille. Alkydi- ja muovimaalien helppous tulee aina esille kyseisten tuotteiden
markkinoinnissa.
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Moni tämän päivän pellavaöljymaaleista
vaativat liuotinaineita jotka luokitellaan
vaarallisiksi ympäristölle ja terveydelle.
Näiden maalien käyttöä tulisi välttää.
Pellavaöljymaali käsitteenä käytetään tänään yleisnimikkeenä monissa tuotteissa
missä pellavaöljy toimii sideaineena.
Pellavaöljymaalimme
on
valmistettu
ruotsalaisesta, kylmäpuristetusta, puhdistetusta, suodatetusta, sterilisoidusta
ja hyvin varastoidusta keitetystä pellavaöljystä. Maalimme ei sisällä liuotinaineita
eikä maalissa
saa käyttää liuotinaineita (ohenteita). Värisävyt valmistetaan
titaanioksidista, rautaoksiideista, kromioksiidivihreästä ja ultramariinin sinisestä
pigmenteistä. Pellavaöljymaalilla voi maalata kaikille puhtaille ja kuiville pinnoille.
Pellavaöljymaalimme peittää yli puolet
enemmän pinta-alaa verrattuna alkydi- ja
muovimaaleihin.
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Alusta
Sahatun puun pinta on karkea ja kerää
enemmän likaa verrattuna höylättyyn pintaan. Tästä johtuen kuluu enemmän maalia ja on täten enemmän aikaa vievää työtä.
Maalin koostumus tekee pinnasta helpommin likaantuvan varsinkin alkuvaiheessa
kun maalattu pinta on vielä uusi.Vähitellen
maalipinta himmenee, väripigmentti kuluu
pois ja pinnasta tulee itsepuhdistava.

Ei torjunta-aineita
Jos maalipinnalle ilmestyy likaa ja kasvillisuutta niin pinnat voi hyvin pestä pellavaöljysuovalla. Pinnoille jotka ovat erityisen
alttiita kasvillisuudelle ja lialle pellavaöljymaaliin kannattaa lisätä maksimissaan 20%
sinkkivalkoista. Tämä koskee kaikkia värisävyjä. Tämä zinkkimaali on merkitty ”Kuollut
kala” tai ”Kuollut puu”- symboleilla.

Kellastuminen
Pellavaöljymaali kellastuu pimeissä tiloissa. Myös puhdistusaineet missä on korkea
Ph-arvo lisää maalipinnan kellastumista.
Pellavaöljymaalia sivellään muovilaminaattilatialle

Muistilista ennen maalaamisen
aloittamista

Pellavaöljymaali

• Uusintamaalauksessa vanhan pinta
pitää olla puhdas ja kuiva

Puu-, pelti-, rauta- ja muovipinnoille – sekä ulkona että sisällä
Tärkeitä kysymyksiä ennen maalauksen
aloittamista.
Mitä maalataan ja miksi? Toimiiko maali
suojana vai koristeena? Maalataanko ulkona vai sisällä?
Kun olen määritellyt mitä maalaan niin
sen jälkeen voin valita oikean materiaalin.
Sekaannuksen vaara on suuri koska markkinoilla on paljon pellavaöljypohjaisia tuotteita. Tiedon hankkiminen on tärkeää ja
tieto löytyy historian kirjoista missä käsitellään pellavaöljymaaleihin liittyvää faktaa.

• Kosteusprosentti maksimissaan
14%
• Käytä Allbäckin Pellavaöljysuopaa
puhdistettaessa maalattuja tai
maalamattomia pintoja
• Huuhtele huolellisesti.
• Anna kuivua.
• Vältä pesuaineita missä on korkea
Ph-arvo .

Meidän 32 vakioväriä voi sekoittaa keskenään.
Katso s. 24 ”Uskalla sekoittaa”.
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• Pinnassa oleva ns. ”sinistäjäsieni”
pitää poistaa tarkasti muuten
sinistyminen tunkeutuu maalipinnan läpi ja tulos on laikukas .

Ensimmäinen ja toinen sivelykerta
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Näin toimit Allbäckin pellavaöljymaalin kanssa
• Työstä maali huolellisesti maalamalla
eri suuntiin ja viimeistele maalipinta
maalaamalla pitkin vedoin puun
pituussuntaan
• Käytä jäykkää luonnonharjaksesta tehtyä sivellintä. Maalaa
vähintään kahten kertaan ja
erityisin alttiissa paikoissa kolmeen
kertaan. Maalaustyön voi tehdä
auringonpaisteessa
• Käytä Allbäckin pellavaöljysuopaa käsien ja siveltimien
puhdistamiseen.
Muuta

Sekoita maali huolellisesti.

Muistilista maalattaessa
• Yksi litra maalia riittää n. 15-25
m2:lle riippuen alustasta.
• Kuivumisaika on n. 24 tuntia
kuivassa, hyvin ilmastoidussa
normaalissa huoneen lämmössä.
• Jos ilman kosteus on korkea on
käytettävä ilmankuivaajaa.
• Kun maalaus suoritetaan ulkona
paljaalle ja kuivuneelle puupinnalle kyllästä puupinnat aluksi
lämmitetyllä raa’alla puhdistetulla
pellavaöljyllä.
• Öljyn tulee imetyä puuhun hyvin.
• Poista maalipurkissa mahdollisesti
oleva nahkainen kalvo ja sekoita
hyvin. Jos maalissa on kuivuneita
maalipaakkuja voit siivilöidä maalin
nailonsukan läpi. Maalia EI SAA
ohentaa ohenneaineilla. Tarvittaessa
maalia voi ohentaa keitetyllä
pellavaöljyllä maks. 5 %.
• Sisätiloissa voi puupinnat pohjamaalata Primerillä pariin otteeseen.

• Säilytä siveltimet roikkuen raakaa
pellavaöljyä sisältävässä purkissa. Tätä öljyä voi käyttää puun
kyllästämiseen.
• Maalia voi ruiskumaalata ohentamatta. Kovalla paineella - pienellä
suuttimella.
• Maalipinnan kiiltoisuusaste voi
vaihdella johtuen epätasaisesta
imeytymisestä tai maalauksesta.
Pinta tasoittuu ajan myötä.
• Maalipinta muuttuu vähitellen
himmeäksi. Jotta tästä vältyttäisiin
niin maalatut pinnat voi kyllästää
pellavaöljyllä tai pyyhkiä valmis
maalipinta pellavaöljyllä.

Sokkeli on maalattu 20 vuotta sitten. Metallituoli maalattu
pellavaöljymaalilla.

Emulsiomaali
• Vatkaa n. 30% puhdasta vettä
pellavaöljymaaliin käyttäen tehokasta porakoneen maalinsekoittajaa
ja sekoittamiseen sopivaa astiaa

Rapatuille kivipinnoille
ulkona ja sisällä

• Maalaa telalla, siveltimellä tai
ruiskulla.

Emulsiomaali on vesipohjainen pellavaöljymaali joka on vanha klassikko rapatuille
pinnoille keittiöissä, kylpyhuoneissa ja tiloissa missä on kova kulutus.Lisäämällä
pellavaöljymaaliin vettä tulee siitä kovempi.Emulsiomaali hengittää vapaasti ja maalia voi käyttää kuivissa kellariseinissä, betonilattioilla, sokkeleissa ja tallien seinissä

• Sekoitus on valmis kun maalin
koostumus on jogurttimainen.
• Emulsio ei ole täydellinen jos
maalista pursuaa maalattaessa
vesipisaroita . Vatkaa joukkoon
hieman lisää maalia.
• Uusia rapattuja pintoja voi maalata
vasta kun karbinointiprosessi on
lakannut. Kysy neuvoa muurarilta.

Maalipinnasta tulee puolikiiltävä ja samalla
pestävä. Mahdolliset kiiltoisuusasteen muutokset tasoittuvat ajan myötä.
Imeytä raaka öljy kuumailmapuhaltimella.
Maalaa heti.

Levitä maali huolellisesti eri suuntiin.
Viimeistele maalaamalla pituussuntaan.
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Linus
seinämaali

Pellavaöljy
Raaka pellavaöljy tulee Mälardalenista ja
jalostetaan tehtaallamme Ystadissa.
Puhdistamme pellavöljyn valkuaisaineesta
vanhojen 1700-luvun reseptien mukaan.
Raaka pellavaöljy soveltuu hyvin puun kyllästämiseen sekä kitin ja suovan valmistukseen.

Mattapintainen
sisustusmaali
Keitetty pellavaöljy eli hapetettu (oksidoitu)
pellavaöljy jalostetaan pellavaöljymaaliksi,
pellavaöljyvahaksi ja Linus seinämaaliksi.
Sitä voi myös käyttää pellavaöljymaalin
ohentamiseen.

Huolla helposti keitetyllä
pellavaöljyllä tai pellavaöljyvahalla.

Ylläpito
Pellavaöljymaali vanhenee näkyvällä tavalla. Ajan kuluessa pellavaöljymaali alkaa himmetä riippuen ilmansuunnista
ja altistumisesta säälle. . Maali liituuntuu
ja pigmentti kuluu pois.Silloin on helppo
puhdistaa pinta pellavaöljysuovalla ja lisätä
keitettyä pellavöljyä tai pellavaaöljyvahaa.
Vanha kulunut maalipintaa saa takaisin
alkuperäisen loisteensa.

Lopputulos 30 minuutin työn jälkeen

• HUOM! Itsesyttymis riski! Kasta
pellavaöljyiset rätit veteen  ja
heitä ne sen jälkeen pois
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Maali sisältää pellavaöljyä, vettä, selluloosaliisteriä ja luonnollosia pigmenttejä.
Maali soveltuu kaikille pinnoille sisätiloissa;
puu, maalatut ja rapautut pinnat, tapetit,
liimamaali, kipsilevy, kangas ja pinkopahvi
katoille ja seinille. . Pinnasta tulee matta ja
sitä on helppo paikkamaalata tarvittaessa.

Ennen maalausta

Linus-maali kestää kuumuutta ja soveltuu
siis myös avotakkoihin ja palomuureihin.

• Maalin riittoisuus on n. 10m2/
litra riippuen alustasta ja toivotusta
pinnasta
• Linus- maali on aika paksua ja on
hyvin tärkeää tehdä koemaalauksia
(esim. paneliin, puupalaan joka
vastaa maalattavaa pintaa) jotta
lopputulos on toivotunlainen.

• Voit helposti sävyttää valkoisen
maalin lisäämällä maaliin valmiita
pigmenttisekoituksia.
• Pinta on pestävissä .

• Pinnoissa missä esiintyy voimakasta
maalin imeytymistä maali lähes ”liituuntuu”, mutta tämä ominaisuus häviää kun pinta on valmiiksi maalattu

• Maalia voi ruiskumaalata
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Linus ja Primer

Maalaaminen

Linus tasoitteena

Jos maalattava alusta on erittäin huokoinen
ja imukykyinen esim. kipsilevy, rapattu pinta, kangas jne. esikäsittele pinta Primerillä.
Primer estää vanhojen vesitahrojen, noen
ja nikotiinitahrojen läpäisemisen.

• Vatkaa pintavesi maaliin käyttämällä
vatkainta tai käsin.
• Maalaustelat jotka ovat langasta toimivat hyvin kaikilla pinnoilla ja sitovat runsaasti maalia.
Jos maalaustelat ovat liian tiheät
niin pinnasta tulee raidallinen joten
kannattaa kokeilla maalaustelaa ensi
koealustalle.

• Kaada pintavesi pois. Älä sekoita
maalia, sen pitää olla mahdollisimman paksu.
• Jos maali on liian ohut lisää hohkakivijauhoa sekaan. Käytä maalia
tasoitteena esim. tapettien jatkoskohtiin ja muihin epätasaisuuksiin.
Maali toimii hyvin myös tasoittaessa
kokonaisia seinäpintoja.
.• Anna kuivua ja hio pinta.

• Koemaalaa ja lisää vettä jos toivot
sileämmän pinnan
• Jos pintaan muodostuu raitoja tai
enemmän epätasaisuuksia mitä
oletit, anna maalin kuivua ja hio
epätasaisuudet ja maalaa uudestaan
ohennetulla maalilla.
• Maalaa ensin seinän reunat ja
maalaa sen jälkeen koko seinä joko
telalla tai siveltimellä . Maalaa n. 1m
kerrallaan. Maali tarttuu melko nopeasti ja joten on parempi maalata
viileämmässä huonelämmössä. Sivele
pintaa käyttämällä runsaasti maalia

Seinien maalaus lankatelalla.

Maalaamisen jälkeen

• Maali haisee voimakkaasti pellavaöljylle sen kuivuessa. Tämä
johtuu siitä että suuri määrä vettä ja
pellavaöljyä oksidoituu ja haihtuu.
Voimakas haju voi ärsyttää silmiä,
joten huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta! Haju häviää vähitellen.

• Kaada uusi pintavesi maalipurkkiin
ja sulje ilmatiiviillä kannella
• Säilytä maali lämmitetyssä tilassa
niin maali säilyy useita vuosia. Jos
maalia on säilytetty kauan on se
hyvä siivilöidä

• Anna ensimmäisen maalikerroksen
kuivua kunnolla, väh. 24 tuntia,
ennen uusintamaalausta

• Maalipinta kuivuu ja kovettuu
muutamassa viikossa, joten vältä
kulutusta ja pesua kuivumisprosessin
aikana.

• Joskus kuivumisaika voi pidentyä
riippuen maalattavan alusta koostumuksesta. Pese maalaustarvikkeet
ennen seuravaa maalauskertaa.
Maalaa vähintään kaksi kerrosta. Jos
maalipintaa ilmestyy vaaleita laikkuja
niin siveltimessä tai telassa on liikaa
vettä.

• Pese maalausvälineet vedellä ja
pellavasuovalla. Anna niiden olla
pesuvedessä niin kauan kunnes
maalijäte laskeutuu astian pohjaan.
Kaada vesi pois ja vie maalijätteet
jäteastiaan.

14

Linus maali maalattu
rapatulle pinnalle.

Linus
sabloona maali
• Ohentamaton Linus maali toimii
hyvin sabloonamaalauksessa.
Maaliin voi lisätä tarvittaessa liitua.

Maalaa Linusta lankatelalla tai siveltimellä.
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Pellavaöljykitti
Vapaamuurariloossi Oslossa. Linus seinäväri katossa ja seinillä.

Linus ja pellavaöljyvahaa
kalusteisiin

Linusmaalin sävyttäminen

Kaikki Linusmaalit voi sekoittaa ja sävyttää keskenään. Linusta ei voi sävyttää
pellavaoöjymaalilla.

Muodostaa kestävän, pestävän ja silkinhimmeän pinnan.Kaikki oksapaikat käsitellään sellakalla. Maalaa toivottu peite
Linus maalilla.

Linusmaali ja kellastuminen

Maali kellastuu jos pintaa ei altisteta valolle. Sävytä Linusta mieluiten 10-20%
harmaalla varsinkin pimeissä tiloissa.
Kellastumisia voi olla taulujen tai huonekalujen takana. Kellastuminen häviää kun
pinta saa valoa. Kellastuneet pinnat voi
myös maalata.Linus maali reagoi kemiallisesti määrättyjen muovipintaisten materiaalien kanssa. Ensimmäisen sivellyskerran
jälkeen maali haisee voimakkaalle. Jonku
ajan kulutta maali toimii taas normaalisti.

• Käytä pehmeää sivellintä.
• Anna maalin kuivua kunnolla.
• Hio pinta 180-220 karkealla
hiomapaperilla.
• Levitä värillistä tai väritöntä
pellavaöljyvahaa.
• Pyyhi kuivaksi tunnin sisällä.
• Anna kuivua.
• Valkoinen Linus-maali vahataan
valkoisella värivahalla.
• Väritön pellavaöljyvaha tekee pinnasta hieman keltaisen.
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Pellavaöljykitti
valmistetaan
raa’asta
pellavaöljystä ja useista liiduista ja tyhjiökäsitellään. Kittiä voi käyttää ikkunoiden kittaamiseen , halkeamien ja reikien
täyttämiseen ulkona ja sisällä.

• Käsittele kynne/lasitusura sellakalla
ennen lasittamista. Sellakkaus estää
kitissä olevan öljyn imeytymistä
puuhun ja pidentää täten huomattavsti kitin elinkaarta.
• Levitä lasin alle ohut aluskitti joka
voi olla hieman löysempää koostumukseltaan. Aluskitti tiivistää lasin
vasten kittiuraa.
• Harjaa lasi puhtaaksi öljystä hohkakivijauholla ja pehmeällä siveltimellä.
• Maalaa kaikki maalauskerrat n. 2 cm
lasin päälle.
• Kitin voi maalata kun kitin pinta on
kuivunut.
• Maalin kuivuttua kostuta lasin
pinta laimella suopavedellä ja leikkaa
ylimääräinen maali pois jättäen n. 2
mm maalia lasin päälle.

Käyttöohje
• Tyhjennä koko purkin sisältö ja
pehmennä kitti käsin ennen käyttöä.
Kitin käsittely helpottuu jos kittiä voi
lämmittää esim. mikrossa, vesihauteessa tai lämpöpatterin päällä.
• Käsitelty kitti voi olla pöydällä useita
päiviä. Ylimääräinen kitti voidaan
pakastaa.
• Kittaaminen sujuu parhaiten
huoneenlämmössä. Jos kitti tarttuu
pehmennä kitti pahvipalan päällä.
Jos kitti on liian kovaa – lämmitä se.
• Lasireunat tulee olla täysin puhtaita
vanhasta maalista, kitistä ja liasta.
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Kitti täytteenä

Hio ja tasoita

20 vuotta ”pidennetyn ikääntymisen” jälkeen. Tässä käytetty pellavaöljykittiä halkeamien täyteaineena.

Reiät ja halkeamat voi täyttää kitillä ja
maalata heti. Käyttämällä kittivelliä (pellavaöljykittiä ja muutama pisara tärpättiä)
voi tilapäisesti täyttää vanhaa halkeilutta
kittiä.

• Levitä kittivelliä siveltiimellä. Puhdista
ylimääräinen kittivelli paperilla.
• Maalaa kitattu pinta heti
• Jos alusta on voimakkaasti
imukykyinen tärpätin tilalle voi valita
pellavaöljy.

Primeri ja liitu pinta
tasoitukseen

• Käytä sivellintä.
• Anna kuivua n. 30 minuuttia. Kuivumisaikaa voi lyhentää
lämpöilmapuhaltimella.

Jos haluat saada helposti hiottavan maalatun pinnan sisätiloissa voit lisätä liitua
Primeriin ja koostumuksesta tulee paksu
maalattava tasoitemaali.

• Tasoitteen voi joko märkä- tai
kuivahioa. Tasoite ei kutistu.
• Tasoitetta voi käyttää sekä puu- että
kivipinnoille sisätiloissa.

Pellavaöljytasoite
Jos haluat elastisen pellavaöljytasoitteen
voit sekoittaa hohkakivijauhetta Linus seinämaaliin. Kuivumisaika on n. vuorokausi
ja pinnan voi maalata pellavaöljymaalilla
tai Linus seinämaalilla.
Leikkaa kitti laimeaa suopavettä käyttäen.

Kittivelli on helppo tapa pidentää ikääntymistä.
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Tasoitteen voi sekä märkä- että kuivahioa.
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Pintojen kuultoisuusaste vaihtelee riippuen
pinnan imeytymiskyvystä ja alla olevasta
väristä. Vahan väriasteet voivat vaihdella
huomattavasti johtuen alustasta. Hiottu
puupinta imee enemmän vahaa ja värittyy
helpommin kun esim. höylätty pinta.
Tee koevahauksia!Jos toivoo vähemmän väriä vahaan niin sekoitetaan kirkasta vahaa värilliseen vahaan. Kaikki
värivahat ovat sekoitettavissa keskenään.
Pellavaöljyvaha peittää n. 40 m2 / litra.

Pellavaöljyvaha
- väritön tai värillinen
Citadellet Landskrona. Puulattia on käsitelty värittömällä Pellavaöljyvahalla.

Pellavaöljyvahaa voi käyttää kaikilla
imukykyisillä pinnoilla esim. haalistuneissa
pinnoissa, puu-, betoni-, tiili- ja liuskekivipinnoissa sekä kalusteissa. Pellavaöljyvaha
sisältää pellavaöljyä, mehiläisvahaa ja väripigmenttiä yhteen keitettynä niin että mehiläisvaha muodostaa hyvin kuivuvan ominaisuuden pellavaöljylle. Pellavaöljyvaha
muodostaa silkinhimmeän vettähylkivän
jonka voi puhdistaa vesi- pellavaöljysuopa
seoksella. Vaha on kovettunut n. viikon
kuluessa.Kuivumisaika voi olla oksien kohdalla pitempi johtuen pihkapitoisuudesta
ja vahakerroksen paksuudesta. Siksi on
erittäin tärkeää levittää vaha ohuelti ja
pyyhkiä ylimääräinen vaha pois!

Kuivaa käyttämällä froteekangasta.

Käyttöohje lattioille
• Pese ensin lattia pellavaöljysuovalla
ja kuivaa ylimääräinen vesi pois.
Tämä koskee myös uusia hiottuja
lattioita.
• Anna kuivua. Jos puun syyt ovat
nousseet pintaan hio ne hienolla
hiomapaperilla (karkeus 180).
Imuroi lattia.
• Levitä vaha karkealla sienellä pari
lautaa kerrallaan puun syiden
mukaan. Anna vahan kuivua n.
15-20 minuuttia ja kuivaa ylimääräinen vaha pois froteekankaalla
tunnin sisällä.
• Käsittely on valmis.
Vahatulla pinnalla on mahdollista
kävellä heti. Mahdolliset jalanjäljet
pyyhitään pois samalla kun poistuu
huoneesta. Liian suuri määrä vahaa
jättää tahmean ja epätasaisen pinnan
myös kuivumisaika pidentyy.

Värittömällä pellavaöljyvahalla käsitelty betonilattia.

Uusi lattia käsitelty valkoisella pellavaöljyvahalla.
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Huom! Itsesyttymisriski! Kasta rätit
veteen ja heitä märät rätit jäteastiaan!

Pellavaöljyvahaa sekä maalatuille että puupinnoille.
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Mitä pitää muistaa korjattaessa vanhoja ikkunoita
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Pellavaöljysuopa

14.

Allbäck Pellavaöljysuopa kaikkeen puhdistamiseen kaikille pinnoille ja henkilökohtaiseen hygieniaan.
Tiivisteen Ph arvo n. 9,5.
Allbäckin pellavaöljysuopa on valmistettu
ruotsalaisesta kylmäpuristetusta puhdistetusta raa’asta pellavöljystä ilman lisäaineita

ja kemiallisia aineita. Suovalla on lievittävä
teho pieniin haavoihin ja ärtyneelle iholle.
Pieni määrä pellavaöljysuopaa ei vaahtoudu ja jättää suojaavan pinnan iholle.
Suopaa voi käyttää kieittiöön, kylpyhuoneeseen, silvetimille, puu-, kivi- ja muovilattioille, penkeille mm. (Ei tiskikoneisiin).
pellavaöljyvahalla
tarvitsee kuurattu lattia erikoispuhdistuksen vesimäärää lisäämällä ja
vesi-imuria käyttäen.
• Lipeäkäsitelty lattia neutralisoidaan
käyttämällä vesietikkahappoliuosta.
Käsittelyn jälkeen lattian voi maalata pellavaöljymaalilla tai vahata
pellavaöljyvahalla.
• Jos tekstiileissä on tahroja hangataan
suopa tahroille. Annetaan hetken
imetyä ennen varsinaista pesua.
Helojen puhdistus
• Keitä ruosteiset helat suopaliuoksessa muutaman tunnin
(50%vettä/50%suopaa)
• Anna sekoituksen jäähtyä yön yli.

Normaaliin puhdistamiseen
Annostelu
• Kaada 1 dl suopaa veteen. Vähennä
veden määrää jos pinta on hyvin
likainen. Jos vesi on kalkkipitoista voi
valkoisia täpliä ilmestyä veteen. Tämä
ei vaikuta pesutulokseen
• Kuurattu lattia – uusi tai vanha lattia
kastellaan kylmällä vedellä näin vältetään tahrojen syntymistä.. Hankaa
pellavaöljysuopa tiiviste lattiaan(puun
syiden mukaan). Pyyhi ylimääräinen
suopavesi puhtaalla rätillä ja anna
kuivua.
   HUOM! Mikäli haluaa maalata lattian pellavaöljymaalilla tai vahata
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15.
16.
17.
18.
19.

Merkitä tarkasti ikkunapuitteet, lasiruudut ja helat ennen kunnostusta
Poistetaan lasiruudut ja helat (Spotheateriä käyttämällä)
Helojen puhdistus pellavaöljysuopa-vesi liuoksessa.
Listaurien (kynne) puhdistus ja lasiruutujen tarkistus.
Maalinpoisto Spotheaterillä.
Vauriokohtiin tehdään puupaikkaukset.
Ikkunapuitteiden ja karmien kyllästäminen raa’alla lämmitetyllä 		
pellavaöljyllä.
Pienet halkeamat ja kulmakohdat täytetään pellavaöljykitillä.
Helojen paikalleen asentaminen.
Kittiurien ja oksien sellakkaus.
Lasitus pellavaöljykitillä. Aluskittiä käytetään ennen lasitusta.
Lasiruutujen asentaminen lasitusnauloja tai lasitusnaulainta käyttäen.
Lasiruudun paikallaan pysyminen varmistetaan käyttämällä pieniä 		
puukiiloja.
Pohjamaalaus Allbäckin pellavaöljymaalilla. Maaliin kannattaa lisätä 		
zinkkivalkoista
Sisäpuoli: Tasoita Allbäckin Primerilla/liitu. Hio lopuksi.
Hyvän lopputuloksen saa kolmella maalauskerralla.
Maalaa lasipinnan päälle ja leikkaa maalileikkurilla ylimääräinen maali 		
pois.
Anna kuivua ja aseta ikkuna paikoilleen.
Ikkunakarmi käsitellään samoilla menetelmillä kuten ikkunapuitteet.

Liesimusta
ruostesuojalla
Liesimusta sisältää raakaa pellavaöljyä ja
grafiittijauhoa.
• Harjaa irronnut ruoste pois
• Levitä pensselillä, rätillä tai sienellä.
• Pyyhi tämän jälkeen pehmeällä rätillä.
• Valmis varovaiseen ensilämmitykseen.
• Liesimustaa voidaan käyttää myös
vain värinä.
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Voit vapaasti sekoittaa omat värisävyt
käyttämällä 32 perussävyä tai meidän sävytysesimerkkejä sivulla 25.

Uskalla
sekoittaa
oma
värisävy

Sävytysesimerkkejä
NCS 3000-N
Valkoinen 50003
Musta 50006
Ockrakeltainen 50007

NCS 0510-Y30R
Vaniliakeltainen 50094
Valkoinen 50003
Persikka 50152

1 litra
40 ml
25 ml

2l
2l
6 dl

			
NCS 2010-R80B
Valkoinen 50003
15 l
Musta 50006
4,0 dl
Keskiyönsininen 50104
5,5 dl
Kromoxidvihreä 50603
2,0 dl		
		
NCS 1502-B
NCS 4550-Y60R
Hopeaharmaa 50216
1l
Ockrakeltainen 50007
5,25 l
Keskiyönsininen 50104
25 ml
Englannin punainen 50014 1,9 l
Musta 50006
1 dl		
		
NCS 5040-Y50R
NCS 2002-B
Ockrakeltainen 50007
7l
Valkoinen 50003
6l
Englannin punainen 50014 2,1 l
Grafiitinharmaa 50220
6 dl
Musta 50006
5,0 dl
Valkoinen 50003
2,1 dl
Rautamönjä 50052
4,5 dl		
		
		
NCS 0804-Y10R 		
NCS 4010-B70G
Antiikkivalkoinen 50241
1l
Kromoxidvihreä 50603
40 ml
Vanha ockra 50236
10 ml
Pellavasininen 50105
4 dl
Valkoinen 50003
1 dl		
		
		
NCS 2040-Y30R		
NCS 2010-G10Y
Ockrakeltainen 50007
1l
Valkoinen 50003
3l
Valkoinen 50003
1l
Kromoxidvihreä 50603
4 dl
Musta 50006
60 ml
Englannin punainen 50014 25 ml
NCS 8505-B80G		
Vaununvihreä 50011
6 dl
Keskiyönsininen 50104
1,5 l
Musta 50006
50 ml

		
			
NCS 3030-G70Y
NCS 4502-G
Valkoinen 50003
3,75 l
Valkoinen 50003
1l
Kromoxidvihreä 50603
1l
Musta 50006
1,5 dl
Ockrakeltainen 50007
1,4 liter
Ockrakeltainen 50007
15 ml
Kromoxidvihreä 50603
30 ml
			
		
NCS 2005-Y10R
NCS 8005-G50Y
Valkoinen 50003
3l
Vaununvihreä 50011
1l
Musta 50006
30 ml
Lehtivihreä 50012
1l
Ockrakeltainen 50007
120 ml		
		
		
Huom!
NCS 5010-G30Y
Salvianvihreä 50095
6l
Kromioksiidivihreä ja ultramariininMusta 50006
4,5 dl
sininen on tarkoitettu ainoastaan
Valkoinen 50003
5,0 dl

sävytysväreiksi.

Käytä keittiövälineitä kuten sauvasekoitinta, ml, dl
ja litramittoja.
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Allbäck pellavaöljymaali

Puu-, pelti-, rauta, muovi ja vanhoille pinnoille sisällä ja ulkona.
Täysin liuotinaineeton ja päälle maalattavissa 24 tunnin kuluttua.

50003 Valkoinen
NCS 0300-N

50241 Antiikkivalk.
NCS 0502-Y

50004 Mantelivalk.
NCS 0502-G50Y

50216 Hopeaharmaa
NCS 1502-Y

HUOM! Itsesyttymisvaara, kastele tai polta kaikki
rätit ym.
Sävyissä on vaihtelua painoteknillisistä syistä.

50603 Kromoxidvihreä
NCS 5040-G30Y

50606 Vihreä Umbra
NCS 8010-G90Y

50349 Verona Ruskea
NCS 8005-Y20R

50154 Maanruskea
NCS 7010-Y10R

50014 Englannin pun.
NCS 4550-Y80R

50052 Rautamönjä
NCS 5040-Y80R

50114 Vanha pun.
NCS 6030-Y80R

50104 Keskiyönsin.
NCS 8010-R90B

50238 Vanha sininen
NCS 7020-B

50005 Sumunharmaa
NCS 2502-Y

50663 Saaristonharmaa
NCS 3005-G50Y

50096 Kauranharmaa
NCS 1010-Y20R

50236 Vanha Ockra
NCS 5030-Y10R

50010 Kanelinruskea
NCS 7020-Y70R

50007 Ockrakeltainen
NCS 3060-Y10R

50008 Kartanonkelt.
NCS 1030-Y20R

50152 Persikka
NCS 0520-Y30R

50094 Vaniliankel.
NCS 0510-Y20R

50239 Vanha Roosa
NCS 3020-Y90R

50718 Ultramariinin sin.
NCS 4550-R70B

50011 Vaununvihreä
NCS 8005-G50Y

50012 Lehtivihreä
NCS 7010-G30Y

50095 Salvianvihreä
NCS 4020-G30Y

50013 Billnäsin vihreä
NCS 4010-G50Y

50105 Pellavasin.
NCS 4020-B10G

50202 Jäänsin.
NCS 0907-R90B
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50220 Grafiitinharm.
NCS 7500-N
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50006 Musta
NCS 9000-N

Linus seinämaali

Pellavaöljyvaha – Kirkas ja sävytetty

Kaikille pinnoille sisätiloissa.

Lattioille, kalusteille ja puupaneeleille.

5 0 3 1 2 Valk .
N C S 0 5 0 2 -Y

50322 Vaaleanharm.
NCS 1502- R

50310 H ar m aa
N C S 2502- Y

5 0 32 4 Vin tag eh arm.
N C S 20 0 5 -Y 50 R

50342 Beige
NCS 2005- Y40R

50316 Kelt ain en
N C S 1015- Y20

5 032 9 Vaa le a n ke lt.
N C S 10 1 0 -Y 30 R

50341 M erenvihreä
NCS 1510- G20Y

5 0 8 2 8 Oliivin vih re ä
NC S 30 0 5 -G 8 0 Y

50308 Tiilenpun.
NCS 4040- Y60R

5 03 1 8 Vaa le a n sin .
N C S 2 5 0 0 -N

50541 M usta
NCS 9000- N
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50020 Ki r k a s

5 0 5 4 9 Va l k oi ne n

50552 Harmaaa

50660 M y y r ä nha r m a a

5 0 5 5 8 M us t a

5 0 6 1 4 Ta m m i

50555 R u s k e a

5 0 6 1 6 M a honk i

5 0 6 1 1 P una i ne n

50320 L eh m u ks en v ih r eä
N C S 2010- G 70Y

50326 R o o s a
N C S 1010- Y90R
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Työkalut

Hyviä
vinkkejä

Mahdollisimman hyvän lopputuloksen saat
maalipinnalle kun käytät korkeluokkaisia siveltimiä esim. Gnesta-käsin tehtyjä siveltimiä.
Valitse sivellinkoko maalattavan pinnan
mukaan. Punotut siveltimet paranevat jos
vaihdat lankapunoksen korkeluokkaiseen
kireään teippiin. Jos teippi irtoaa, teippaa
uudestaan. Pese siveltimet pellavaöljysuovassa. Näin siveltimistä tulee pitkäikäisiä.

Spotheater maalin ja kitin poistoon.
Puhdista helat keitetyssä pellavasuopaliuoksessa.

Lankatela on paras väline kun käytät Linus seinämaalia.

Kääri sivellin sähköteipillä.

Pikku kaavin on helppo hioa oikeaan muotoon.

Säilytä siveltimet raa’assa pellavaöljyssä.
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Pellavaöljyvahaa levittyy helposti karkeaa kuuraussientä käyttäen (tyyppi Scotch Brite).

Sekoita maali sauvasekoittimella.
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Bjäresjö koulu, maalin valmistus, varasto, kauppa ja kurssitilat

: Hans Allbäck valmiina lastaamaan valmiita tuotteita.

Rakennusapteekki
BILLNÄS
Forsbyntie 62, 10330 Billnäs
Puh. (019) 233 975
www.rakennusapteekki.fi
www.allbackpaint.com
Kaksipäiväinen kurssi: Ikkunat ja Maalit

