
                                                          
MALETIPS - WIBO LINOLJEMALING 

Før du starter: 

• Bruk skrape for å fjerne gammel, løs maling. 

• Treverket må være rent og tørt. Fasader kan vaskes med salmiakk eller antibakteriell 

zalo, bruk gjerne en stiv børste. Vær forsiktig med å bruke for høyt vanntrykk. 

Innvendige vegger kan vaskes med de samme vaskemidlene og klut. 

• La treverket tørke ordentlig. Veggen bør ikke ha mer enn 15 % fuktighet når den 

males. 

• Ikke mal i direkte sollys. 

• Gjør klar en bøtte vann til å oppbevare brukte filler og papir oppi – linolje er 

selvantennelig. 

Pensler: 

• Vi anbefaler å bruke runde eller ovale pensler av svinebust. Naturbust er spenstig og 

gjør det enklere å stryke ut linoljemalingen ordentlig.  

• Pensler kan oppbevares hengende i et bad med rå linolje. Da tørker de ikke ut, og det 

spares mye tid på penselrengjøring underveis i arbeidet. Klem og stryk ut overflødig 

maling fra penslene, og heng dem i oljebadet. Klem og stryk ut overflødig olje fra 

penslene før de tas i bruk igjen. 

• Når penslene skal rengjøres, anbefales linoljesåpe eller grønnsåpe.  

 

Underveis i arbeidet: 

• Rør grundig i malingsspannet både før bruk og underveis i arbeidet! Oljen vil legge 

seg på toppen når malingen står urørt. Virker malingen tynn og transparent, ligger 

det som gir riktig konsistens og farge i bunnen av spannet og må røres opp igjen.  

• Stryk malingen tynt på. Fra gammelt heter det at linoljemaling skal påføres med et 

frimerkes tykkelse. 

• Vær oppmerksom ved innvendige hjørner og andre overganger. Det er lett å få for 

tykke malingslag her. Dette fører til skinntørking: malingen lager en tynn, skrukkete 

hinne, under er det våt maling. Oppdages skinntørre flekker kan hinnen fjernes og 

den våte malingen under strykes ut. 

• For å være sikker på malingen er jevnt lagt på, kan det være lurt å gå over overflaten 

med en fordriverpensel etter 20 – 30 minutter. 

• Vent til overflaten er tørr før neste lag påføres. Ved en døgntemperatur på 18 grader 

er tørketiden 24 timer. Mørke farger tørker saktere enn lyse. 

• Prøv ut hvordan andre strøk dekker på en liten flekk. Ved behov for tre strøk, må det 

være to lag mellomstrøk og et lag toppstrøksmaling. Toppstrøksmalingen fungerer 

dårlig i to lag. 


