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Hur gör man?

Måla möbler & snickerier

Så målar du möbler och snickerier

1.

3.
6.

7.

4.

8.

5.

2.

9.
10.

Med Beckers lackfärg kan du måla de flesta snickerier inomhus
som fönster, dörrkarmar, socklar och skåpluckor. Och givetvis
möbler som stolar, bord och hyllor. Lackfärgerna är vattenburna
och miljöanpassade, vilket gör dem doftsvaga och behagliga att
måla med inomhus.

Det här behöver du för att måla möbler & snickerier
1. Täckpapper 2. Mikrofibertrasa 3. Tvättsvamp och hink 4. Färgtråg 5. Rollerbygel och lackfärgsrulle
6. Svamp 7. Trasa 8. Lackpensel/moddlare 9. Slipkloss 10. Slippapper, kornighet 120–180 och 180–240.
Dessutom behöver du: Inomhustvätt, penseltvätt, spackel, kvistlack, lackfärg, grundfärg, målardyna
och eventuellt maskinslip.

Enkla steg till ett
perfekt resultat

1. Rengör och slipa

3. Måla

Trärena ytor. Slipa i träets fiberriktning
och damma av ytan. Fukta ytan med
en svamp och slipa ner träresningen
när ytan torkat. Använd först ett grövre
sandpapper och fortsätt sedan med ett
finare. Kvistar stryks med kvistlack för att
undvika gula genomslag.
Tidigare målade ytor. Montera bort alla
beslag och skrapa bort löst sittande färg.
Rengör ytan med Inomhustvätt. Applicera den färdigblandade lösningen med
sprayflaskan och låt medlet verka några
minuter. Torka sedan av ytan med en
fuktig trasa av mikrofiber.

Köksluckor/dörrar. Bäst blir det om du
lägger luckorna plant på en arbetsbänk
eller liknande. Gärna med skyddspapper
under.
• Måla kanterna och insidan först.
• När luckan torkat vänder du på den och
målar utsidan. Kryssmåla – stryk först
hela ytan i en riktning och eftersläta
med pensel eller lackfärgsrulle i andra
riktningen. Stora ytor kan målas med
lackfärgsrulle, eftersläta med pensel
eller målardyna.
Om du målar luckorna hängande
• Ta ner luckan och måla bakkant och
överkant.
• Häng sedan tillbaka luckan och måla
återstående kanter.
• Måla insidan och därefter utsidan.
• Låt färgen torka ett dygn. Måla sedan
en gång till.

2. Grundmåla
Grundmåla trärena ytor en gång med
lackfärgsgrund. Spackla över ojämnheter
och sprickor. Slipa hela ytan och damma
av. Mellanstryk med lackfärgsgrund och
gör en lätt avslipning efteråt. Spackla och
slipa igen vid behov och mellanstryk med
grundfärg. Upprepa tills du fått ett slätt
och jämnt underlag.

Stolar, bord, hyllor etc. Använd en bred
pensel för större ytor och en smalare för
mer svåråtkomliga ytor. Stora ytor kan
målas med lackfärgsrulle, eftersläta med
pensel eller målardyna. Stryk flödigt och
släta ut och jämna till vartefter du målar.
• Börja med att vända möbeln upp och
ned. Slå i spikar i benen så kan du måla
ända ner utan att det blir klibbigt när du
vänder tillbaka möbeln. Måla benen.
• Måla sedan alla andra ytor som är svåra
att komma åt när möbeln är rättvänd.
• Vänd tillbaka möbeln och måla baksidan eller ryggstödet på stolar.
• Måla kanterna, undvik att få färg på de
plana ytorna.
• Måla alla plana ytor, använd flödigt med
färg. Arbeta med den breda penseln och
jämna till allt eftersom. Låt torka ca ett
dygn och måla sedan en gång till.

Några tips

»» Använd verktyg av bra kvalitet.
»» Måla aldrig på ytor under +5°C.
»» Undvik att måla vid låg luftfuktighet
och hög rumstemperatur.
»» Använd maskeringstejp för att skydda
de ytor som inte ska målas. Ta bort
tejpen innan färgen hunnit torka.
»» Läs gärna färgfaktabladet för respektive
produkt på beckers.se.

Fråga Beckers
om du är osäker
Har du frågor om färg och
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