
Täck över husgrund, stuprör, fönster och sten-

läggning med papp eller plast. Får du färgstänk 

på fel ställen så torka med en trasa med vatten 

och lite diskmedel innan det hunnit torka.  

Vid kraftiga regn kan färgen fälla, vi rek ommen-

derar därför att man inte lägger stenplattor ända 

in till husväggen utan lämnar några decimeter 

med annat fyllnadsmaterial.

Är fasaden tidigare målad med slamfärg räcker 

det att du borstar ytan noggrant med en kvast 

(typ Piassava) med stålborst eller stålborste.  

Borsta ända ned till fast underlag så att lös färg, 

pigment och grånat trä försvinner .

Använd munskydd, skyddsglasögon och gärna 

handskar när du borstar rent din fasad då det 

kan damma en hel del. 

Det är viktigt att döda av alger och mögel innan 

du målar! Använd någon form av alg- & mö -

geltvätt. Om det finns mögelsporer kvar i virket 

finns det risk för att det börjar växa igen direkt 

efter målningen.

Att byta kulör går bra, tekniskt sett.  Då är det vik-

tigt att borsta bor t så mycket gammal färg som 

möjligt. Den gamla färgen kan synas när träet 

rör på sig när årstiderna växlar eller när den ny a 

färgen slitits ner av väder och vind.  

Falu Rödfärgs kulörer kan variera något bero -

ende på olika pigmentbränningar . Använd färg 

ifrån samma batch på varje fasadsida och om du 

måste byta så gör det vid husknutarna.  Batch-

nummer står på hinken. 

Skall även knutar, foder och vindskivor målas så 

rekommenderar vi Falu Rödfärg Knut&Foder som 

ger en perfekt harmoni med mattheten som du 

finner i Falu Rödfärg Original. 

Sveriges mest mest beprövade husfärg och kulör är inte bara en 

färg, det är svensk kulturhistoria på burk.  

Falu Rödfärgs älskade slamfärg finns även i kulörerna Grå, Svar t och Ljusröd.  

Falu Rödfärg Knut&Foder är framtagen utifrån historiskt traditionella kulörer för 

målning av snickerier som exempelvis knutar , foder och vindskivor .

 Tillsammans med Sveriges mest beprövade fasadfärg, F alu Rödfärg slamfärg, 

tar Knut&Foder det svenska kulturar vet in i framtiden.  

TIPY    RADY 
PRO BARVU FALU RÖDFÄRG ORIGINAL 

 
Před nátěrem fasády zakryjte základy 

domu, okna a dlažbu lepenkou nebo fólií. 
Pokud se barva dostane na nesprávná 
místa, otřete ji hadříkem s vodou a 
trochou saponátu, než zaschne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FALU RÖDFÄRG ORIGINAL je bahenní 
barva pro nátěry nového, neupraveného a 
nehoblovaného dřeva nebo pro natírání 
venkovních dřevěných povrchů dříve 
natřených FALU RÖDFÄRG ORIGINAL (nebo 
barvou na stejné bázi). 
 

Pokud byla fasáda dříve natřena FALU 
RÖDFÄRG ORIGINAL, postačí, když před 
novým nátěrem povrch důkladně 
vykartáčujete (například kartáčem FALU 
RÖDFÄRG STÅLPIASAVA).  
Kartáčujte, aby zmizela uvolněná barva a 
šedé dřevo. Při kartáčování fasády 
používejte ochranu úst, brýle a rukavice, 
může vnikat prach. 
 

Před nátěrem je důležité zlikvidovat řasy 
a plísně! U zasaženého dřeva použijte 
speciální prostředek na mytí řas a plísní. 
Pokud ve dřevě zůstanou spory plísní, 
hrozí, že začnou znovu růst. 
 
 
 

 
 

Změnit původní odstín barvy je bez 
problému možné. Je ale důležité 
okartáčovat co nejvíce ze starého nátěru.  
Starý odstín může být vidět, když se nová 
barva opotřebuje. 
 

Jednotlivé barvy FALU RÖDFÄRG 
ORIGINAL se mohou v rámci odstínu mírně 
lišit v závislosti na vypalovaném pigmentu.  
Na každou fasádní stranu použijte barvu ze 
stejné šarže, a pokud to není možné, 
vyměňte ji u rohů nebo předělů na domě. 
Číslo šarže je na kbelíku. 
 

Pokud chcete natírat také sokly, 
obložení oken apod., doporučujeme FALU 
RÖDFÄRG Knut & Foder, který je také 
dokonale matný a skvěle doplní FALU 
RÖDFÄRG ORIGINAL. 
 

Nenatírejte dřevo vyhřáté ze silného 
slunečního záření ani vlhké dřevo (vlhkost 
dřeva by měla být nižší než 18 %, zeptejte 
se svého dodavatele dřeva). 
 

Před nátěrem barvu důkladně 
promíchejte. Používejte vždy čisté 
nástroje.  
Zdá se vám barva příliš hustá? Nařeďte ji 
trochou vody pro konzistenci, se kterou se 
lépe pracuje.  
 

 Barva FALU RÖDFÄRG ORIGINAL by 
měla být nanášena v tenkých vrstvách a 
měla by být štětcem zapracována do dřeva.  
 
Při prvním nátěru se barva ředí 10 – 15 % 
vodou. Příliš silné vrstvy mohou způsobit 



odlupování barvy. První nátěr nechte 1 den 
vytvrdnout.  
 
Poté naneste druhý neředěný nátěr. 
Doporučujeme štětce FALU RÖDFÄRG, 
které podporují snadné nanášení v tenkých 
vrstvách. Získáte nejlepší výsledek a 
ušetříte čas. 
 

Minimální doporučená denní teplota 
pro nátěry je + 5°C pro FALU RÖDFÄRG 
ORIGINAL. Nenatírejte, pokud v noci hrozí 
mrazy. 
 

Barva FALU RÖDFÄRG ORIGINAL zasychá 
cca 1 hodinu, důkladně vytvrzená je za 1 
den. Při nanášení druhého nátěru počkejte 
alespoň 24 hodin, než natřete druhou 
vrstvu. 
 

Při obnovovacím nátěru je důležité, aby 
vrstva původní staré barvy stihla 
zestárnout a začala křídovatět (pigment je 
na fasádě uvolněný), než budete původní 
nátěr přetírat. Proto s novým nátěrem 
nespěchejte, lněný olej v barvě musí mít 
čas se rozpadnout, časté přetírání má za 
následek horší přilnavost a barva se může 
začít odlupovat. Před obnovovacím 
nátěrem původní barvu očistěte kartáčem, 
tak aby se stará zkřídovatělá barva 

odstranila. Na povrchu může zbýt část 
neuvolněné barvy, není nutné kartáčovat 
až na původní dřevo, odstraňujeme pouze 
uvolněné a poškozené části původního 
nátěru.  
 

Barvu neskladujte v mrazu a již 
otevřenou barvu pevně uzavřete (víko je na 
to vhodně uzpůsobené). Neotevřená barva 
má trvanlivost dva roky. 
 

1 litr FALU RÖDFÄRG ORIGINAL vystačí 
na přibližně 3-4 m2 fasády. 
 

Před čištěním ve vodě odstraňte z 
použitých nástrojů co nejvíce barvy. Zbytky 
barvy nevylévejte do odpadu. Zbytky barev 
i prázdné obaly předejte na určených 
místech k recyklaci nebo likvidaci.  
Štětce a cákance barvy se snadno vyčistí 
vodou s trochou běžného saponátu.

 
 

FALU RÖDFÄRG ORIGINAL 
 

FALU RÖDFÄRG je tradiční značka, která má dnes širokou řadu produktů spojených s 
domovem. Původní a tradiční falunská červená FALU RÖDFÄRG ORIGINAL, je dnes v nabídce i 
jako světle červená, šedá a černá barva. Je k dispozici i jako barva ve spreji pro nátěry větších 
ploch. FALU RÖDFÄRG ORIGINAL je ve Švédsku nejosvědčenější barva na dřevo, ale má svá 
omezení. Lze ji natírat pouze na nové dřevo nebo dřevo natřené FALU RÖDFÄRG ORIGINAL. 
Proto výrobce vyvinul moderní alternativu pro každého, kdo chce dát svému domu krásný, 
matný povrch: FALU RÖDFÄRG TRÄFASAD, která nabízí vlastnosti moderní fasádní barvy v 
kombinaci s tradičním vzhledem bahenní barvy. Lze ji použít i na již natřené povrchy a nabízí 
ještě širší škálu barevných odstínů. 


