
Svensk Rödfärg är en slamfärg av hög kvalitet, 

utvecklad enligt klassiskt recept förstärkt med 

linolja. Den täcker bra och har ett gott skydd mot 

påväxt av mögel och alger. 

Täckförmåga: 3 m2/liter 

Underhållsintervall: 5-6 år

Kulörer: Röd, svart, gråR
ödfärg är en slamfärg, som är en av Sveri-

ges äldsta och mest använda färgtyper. Den 

väcker tankar och minnen hos de flesta. Det 

är inte så konstigt eftersom färgens historia går till-

baka till 1500-talet. Därför har det också hunnit bli 

Sveriges mest beprövade fasadfärg. Idag är den 

ett lika naturligt val till såväl nybyggda villor som 

till gårdar, sommartorp och sjöbodar.

M
ed ny teknik har vi ersatt den klassiska 

slamfärgens pigment med syntetiska 

pigment. Allt för att värna om naturen 

och dig som målar. Pigmentet, som är producerat 

av återvunnet material, behandlas kemiskt för att 

säkerställa en jämn hög kvalitet utan kulörskillnad. 

P
åväxt är ett problem som har ökat i och med 

att vi har blötare somrar och längre perioder 

av varmare och fuktigare höstar och vintrar. 

För att förstärka skyddet tillsätter vi dessutom 

antimögelmedel i alla våra färger. 

Svensk Rödfärg Prima med hög täckförmåga, 

är en slamfärg av mycket hög kvalitet, särskilt 

utvecklad för att ha god täckförmåga och ett 

långvarigt och förstärkt skydd med inkapslat 

antimögelmedel mot påväxt av mögel och alger. 

Täckförmåga: 3-4 m2/liter 

Underhållsintervall: 6-8 år

Kulör: Röd

Svensk Rödfärg  Extra Prima med  extra 

lång livslängd, är en slamfärg av absolut högsta 

 kvalitet, särskilt utvecklad för att ge bästa 

tänkbara fasadskydd och optimal kulörhållning. 

Den har väldigt god täckförmåga samt ett mycket 

långvarigt och kraftigt skydd med inkapslat 

antimögelmedel mot påväxt av mögel och alger. 

Täckförmåga: 4-5 m2/liter 

Underhållsintervall: 8-10 år

Kulörer: Röd, svart, grå

Svensk Rödfärg Sprut är en slamfärg av hög 

kvalitet, utvecklad enligt klassiskt recept förstärkt 

med linolja. Den täcker bra och har ett gott skydd 

mot påväxt av mögel och alger. Sprutmålas. 

Täckförmåga: 3 m2/liter 

Underhållsintervall: 8-10 år

Kulör: Röd

Klassiskt recept

Hög täckförmåga

Högsta kvalitet

För stora ytor

Svensk Rödfärg 
Sprut - är en slamfärg 
av hög kvalité, 
utvecklad enligt 
klassiskt recept 
förstärkt med linolja.  Den täcker bra och har ett gott 
skydd mot påväxt av mögel och alger.
Utomhusfärg för nytt ohyvlat virke eller för ommålning av tidigare 
slamfärgade ytor. Täckförmåga ca 3 kvm per liter. Torktid ca 1 timme vid 
20 grader C. Färgen är vattenbaserad och bör användas inom ca 1 år. 
Förvaras frostfritt. Mer information finns på www.svenskrodfarg.se 
• På nytt virke: Förtunna rödfärgen med c:a 10% vatten vid första

sprutningen. Färdigmålning med oförtunnad färg. 
• På målat virke: Tvätta, sopa eller skrapa bort all gammal lös

färg. Var noggrann. Spruta med oförtunnad färg en gång. 

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.  
Undvik utsläpp till miljön.  
Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, 
nationella och internationella föreskrifter. 
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. 
Innehåller propikonazol. Kan orsaka en allergisk reaktion.  
VOC-gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010) Produktens VOC: 0 g/l  
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Svensk Rödfärg 
Sprut - är en slamfärg 
av hög kvalité, 
utvecklad enligt 
klassiskt recept 
förstärkt med linolja.  Den täcker bra och har ett gott 
skydd mot påväxt av mögel och alger.
Utomhusfärg för nytt ohyvlat virke eller för ommålning av tidigare 
slamfärgade ytor. Täckförmåga ca 3 kvm per liter. Torktid ca 1 timme vid 
20 grader C. Färgen är vattenbaserad och bör användas inom ca 1 år. 
Förvaras frostfritt. Mer information finns på www.svenskrodfarg.se 
• På nytt virke: Förtunna rödfärgen med c:a 10% vatten vid första

sprutningen. Färdigmålning med oförtunnad färg. 
• På målat virke: Tvätta, sopa eller skrapa bort all gammal lös

färg. Var noggrann. Spruta med oförtunnad färg en gång. 

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.  
Undvik utsläpp till miljön.  
Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, 
nationella och internationella föreskrifter. 
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. 
Innehåller propikonazol. Kan orsaka en allergisk reaktion.  
VOC-gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010) Produktens VOC: 0 g/l  
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