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Det løsemiddelfrie alternativet – Håndverksmessig fargesetting 



HVA ER LINOLJEMALING? 
Linoljemaling er den eldste og mest utprøvde malingen 
gjennom flere generasjoner, og har kvaliteter moderne 
maling ikke kan måle seg med. Fra middelalderen og frem 
til midten av 1900-tallet var linoljemaling den mest 
benyttede malingstypen, og linoljemaling burde være 
førstevalget for alle som skal male trehus, og ønsker å ta 
vare på det på best mulig måte. 

Lin er en av våre eldste kulturplanter, og oljen befinner seg 
i frøene. For å utvinne den kan man enten kaldpresse eller 
varmpresse, varmpresse gir mest olje mens kaldpresset olje 
blir renere. Rå linolje tørker svært sakte, men når den kokes 
endres tørkeegenskapene. Wibo inneholder kaldpresset, kokt linolje av beste 
kvalitet. 

 

WIBO FÄRG AB ble etablert i 1986 i Gøteborg av Rolf Hansen da han 
pensjonerte seg etter en lang karriere som maler og malingsprodusent. 
Bakgrunnen hans er helt unik, og han var utdannet som maler i 1930. Fabrikken 
drives i dag av hans sønn, med samme resepter og særegne kvalitet. Wibo er i dag ofte fortrukket av arkitekter og i 
det offentlige på grunn av den høye miljøprofilen, og fordi Wibo ikke jobber med løsemidler, biocider eller andre 
miljøskadelige kjemikalier. 

 

HVORFOR LINOLJEMALING? 
Linoljemalingen er diffusjonsåpen, det vil si at den lar 
treverket få “puste” og slipper fukttrykk i treverket ut. Dette 
reduserer risiko for råtedannelser. 

Linoljemalingen har en veldig god gjennomtrengningsevne i 
underlaget, og beskytter treverket svært godt. 

Linoljemaling er et av de mest naturlige og miljøvennlige 
både i produksjon og bruk. 

Sammenlignet med “moderne” maling, som normalt 
inneholder ca. 40 % vann eller andre typer løsemidler, 
belaster ikke linoljemaling miljøet i det hele tatt på samme 
måte, og miljøfordelene er derfor betydelige. 

Inneholder ingen skadelige tilsetningsstoffer eller 
løsningsmidler som fordamper i ditt ute/innemiljø. Dette 
betyr også at linoljemalingen har et veldig høyt 
tørrstoffinnhold, og det som blir påført forblir og beskytter 
overflaten. 

 

Svært dekkende og drøy i bruk. 1L 
grunning dekker ca. 10-15m2, 
mellomstrøk og toppstrøk ca. 15-
20m2 og bruk av linoljemaling på 
en husfasade kan falle rimeligere 
ut enn moderne malingsprodukter 
som inneholder ca. 40 % 
løsemidler, som igjen fordamper. 

Lett å male og lett å vedlikeholde. 

Lange vedlikeholds intervall, lang holdbarhet. En sør- og 
vestside bør vare i 8-15 år, og en nord og østside rundt 15-20 
år. Dette styres selvfølgelig også av faktorer som vær, vind, 
trekvalitet etc. 

Kan brukes på både tre, mur og metall. 
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Før og etterbilde, 
malt med 

Wibo Ekte Linoljemaling 
 

Før og etterbilde, 
Malt med Wibo Väderö helmatt 



Hva inneholder linoljemaling? 
Linoljemaling består hovedsakelig av linolje og naturpigmenter, men også kritt 
for konsistensens del. 

Dette er hoved innholdet i Wibos produkter: 
 Linolje = Bindemiddel. 
 Titandioxid = Hvitt pigment 
 Sinkoxid = Hjelper linoljen med å skape en sterk fargefilm. 
 Kritt = Fyllstoff. Gjør at fargefilmen får riktig metning, elastisitet og 

viskositet. 
 Pigment = Malingen fargesettes med tørrpigment løst i kokt linolje. 

 

 
Farger, glans og dekkevne 
Vi brekker linoljemalingen tradisjonelt på gramsvekt. Vi kan lage akkurat den fargen du ønsker, om det er en NCS 
kode eller farge fra et annet fargekart. Om du ønsker å få laget maling i en farge du allerede har, kan du ta med en 
prøve/malingsflik så analyserer vi den og lager tilsvarende farge.  

Løsemiddelfri linoljemaling tørker ved oksidering og blir mattere i oksideringsprosessen. 

Fremgangsmåte innvendig 
 

 Grunning: Kun ny umalt panel grunnes med Wibo Grunning. 
Etter grunning kan man kvistlakke, anbefales særlig om det 
er furupanel. 1 strøk. 

 Mellomstrøk: Mellomstrøket innvendig kalles slipstrykning. 
Trevirke kan ha ulik oppsugingsevne, så påfør strøk med 
slipstrykning til du får en jevn overflate uten matte og 
blanke felt.1-2 strøk. 

Fremgangsmåte utvendig 
 

 Grunning: Kun ny umalt panel grunnes med Wibo Grunning. 

 Mellomstrøk: Dersom det er malt fra før så starter man med 
Wibo Mellomstrøk. Dette gjelder også selv om man har skrapt 
bort tidligere maling. Tidligere malte flater vaskes grundig, løs 
maling skrapes. 1-2 strøk, avhengig av hvor slitt underlaget er. 

 Toppstrøk: Wibo Toppstrøk påføres sist. Toppstrøket er så fett 
at det ikke er overmalbart før etter flere år. 

 

Tips til et vellykket resultat 
Linoljemaling skal påføres tynt, men det er også viktig at det ikke males 
tynnere enn at det legges på en bra malingsfilm. Dersom man påfører for 
tykt kan det resultere i skinntørking. Skinntørking betyr at malingen 
tørker på overflaten, men ikke under, og det oppstår skrukker. 

Bruk rundpensel for å påføre malingen. Gå deretter over med en fordriver 
mens malingen fortsatt er våt, for et jevnere resultat. Det er viktig at 
penslene laget av naturbust. Dette gir best resultat og gjør det enklere å 
påføre malingen tynt nok. Ikke bruk for store pensler, det går ikke fortere 
og du får for tykke strøk. Rull og syntetiske pensler er ikke egnet. 
Syntetiske pensler er for glatte, noe som gjør at man ikke får med nok 
maling fra bøtten. Syntetiske pensler kan også være for myke, slik at 
malingen ikke blir dratt nok ut og resulterer i skinntørking. 

Grunnarbeidet er viktig. Tidligere malte flater vaskes grundig med skurekost, løs 
maling skrapes bort med en god malingsskrape. Underlaget må være rent og tørt 
når linoljemaling påføres. Bruk et egnet vaskemiddel med høy PH, skyll deretter av 
med hageslange med lavt trykk. Høytrykksspyler anbefales ikke, da det kan føre til 
at vann trenger inn bak panel og listverk i tillegg til at det sliter på treverket. 

Linoljemaling skal ikke påføres i direkte sollys. Det anbefales at det er maksimalt 15 
% fuktighet i treverket, og dette kan enkelt sjekkes med en fuktmåler dersom du er i 
tvil. 

Wibo Linoljemalingen er overmalbar som regel etter et døgn til to døgn dersom 
anvisningene følges. 

Bygg malingslagene fra magert til fett (grunning - mellomstrøk - toppstrøk). Det 

anbefales ikke å bruke andre linoljemalinger som oppfordrer til å tynne ut med white spirit, terpentin etc, dette 

skader linoljens egenskaper. For fet grunning, særlig på sørvegg, kan skape problemer med blæring gjennom 

mange malingslag. Miljømessig og helsemessig er det ikke gunstig å tilsette tynner som fordamper i ditt 

inne/utemiljø. 

Rens penslene godt med vann, parafin og linoljesåpe. 
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Et dårlig inneklima i rommet 

vi beveger oss i påvirker vår 

livskvalitet og helse negativt. 

Bruk maling uten skadelige 

tilsetningsstoffer og 

løsningsmidler 
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