
Målning av fönster och ytterdörrar
Varför ska du måla fönstren och dörrarna?

Målning är en både vacker och effektiv behandling. Nymålade fönster och 
dörrar är en prydnad för alla hus samtidigt som färgen skyddar träet mot 
fukt- och vatteninträngning.

Innan du målar

Här beskriver vi två behandlingar: en för nytt trä och en för trä som redan är 
målat eller träskyddsbehandlat. De två behandlingarna gäller för både fönster 
och ytterdörrar, såväl inom- som utomhus.

Flügger har två målningssystem för fönstermålning. Flügger Fönsterfärg V 
är vattenbaserad och har genom unik teknologi mycket goda egenskaper för 
fönstermålning. Används i system tillsammans med Flügger 95/98 grundolja 
och Flügger Exteriör grund. Flügger Fönsterfärg är en klassisk alkydoljefärg. 
Används i system tillsammans med Flügger 96/97 grundolja och Flügger 
Fönstergrund. Båda systemen rekommenderas av Auktorisationsnämnden 
för Fönsterunderhåll och passar lika bra för nymålning och/eller ommålning 
av fönster som redan är målade. Om du ska måla om fabriksmålade fönster 
så passar Flügger Fönsterfärg V bäst eftersom den är samma typ av produkt 
som fönsterfabrikanterna använder. 

Några tips:
Om du ska måla fönster kan det vara nödvändigt att hyvla träet i ramen en 
aning så att det fortfarande går att öppna och stänga fönstret. Kontrollera 
alla tätningslister och fogband mot glaset och täta eller byt ut dem om det 
behövs. Ta bort gammalt dåligt kitt och kitta på nytt med Flügger Fönsterkitt.
Observera att silikonfogmassa inte går att måla på. Tätningslister av PVC har 
en tendens att klibba mot färg. Byt gärna ut dem mot nya tätningslister av silikon.

 
Så här målar du nya fönster och ytterdörrar

Det är nästan alltid vakuumimpregnerat trä som används till fönster och dörrar. 
Om träet fortfarande känns fett av impregneringen bör du vänta med att 
måla tills att det är alldeles torrt. Välj om du vill måla med vattenbaserade 
produkter eller klassiska alkydoljefärger. Se målningssystem ovan.

 1 Förbehandla
Vid behov kan du slipa för att jämna av ojämnheter.
Damma av träet noga och pensla kvistar och fett trä med Flügger Kvistlack.

 2 Grunda
Behandla först träet med Grundolja och grundmåla sedan grundfärg. 

 3 Laga och kitta
Laga eventuella hål och sprickor med Flügger Akrylfogmassa och jämna ut 
ytan med en lätt fuktad pensel. Vid behov, kitta med Flügger Fönsterkitt.

 4 Måla
Måla fönstret två gånger med fönsterfärg. Om fönstren
har kittfals ska du måla ca 2 mm upp på glaset.
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Så här målar du fönster och ytterdörrar som
redan är målade eller träskyddsbehandlade

Välj om du vill måla med vattenbaserade produkter eller klassiska alkydoljefärger. 
Se målningssystem ovan.

 1 Rengör
Om träet är angripet av mögel och svamp ska du rengöra det med Fluren 39
alg- och mögeltvätt. Låt det verka 1–4 dygn innan du tvättar med rent vatten. 
Tvätta träet noga med vatten som tillsatts Fluren 37 målartvätt.

 2 Skrapa och slipa
Avlägsna flagnande färg och träskydd med en skrapa och slippapper korn 40 
eller 60. Du bör dessutom slipa poröst trä och ytor med färg som färgar av sig. 
Pensla eventuella kvistar med Flügger Kvistlack.

 3 Grunda
Behandla först skrapat och slipat trä med grundolja och grundmåla sedan 
med grundfärg.

 4 Kitta
Laga hål och sprickor med Flügger Akrylfogmassa och jämna ut ytan med 
en lätt fuktad pensel. Vid behov, kitta med Flügger Fönsterkitt.

 5 Måla
Måla fönstret två gånger med Fönsterfärg. Om fönstren har kittfals ska du 
måla ca 2 mm upp på glaset.
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Värt att veta om Flügger Fönsterfärg

Flügger 95/98 grundolja. Vattenbaserad alkydolja för grundning av bart trä. 
Tränger in i träet och ger ett bra skydd mot fukt, mögel och svamp. Ger bra 
vidhäftning för följande behandling. Används under vattenbaserade produkter.

Flügger Exteriör grund. Fet, pigmenterad grundfärg med bra inträngnings-
och täckförmåga. Lämpar sig för nytt trä, med eller utan tryck- och 
vakuumimpregnering, och tidigare behandlat trä som i hög grad utsätts för 
fukt och vatten. Lämpar sig för målning på vattenbaserad färg och på 
vattenbaserad grundolja.

Flügger Fönsterfärg  V. Vattenbaserad, halvmatt oljemodifierad akrylatfärg
för fönster och dörrar. Kan användas både inom- och utomhus. Kombinationen 
av akrylat och alkydolja ger bra vidhäftning och en tålig, väderbeständig yta. 
Finns i många vackra färger. Kom ihåg att grunda bart trä innan du målar.

Flügger 96/97 grundolja. Färglös alkydolja för grundning av bart trä.
Grundoljan tränger in i träet och ger ett bra skydd mot fuktupptag. Ger bra 
vidhäftning för följande behandling.

Flügger Fönstergrund. Fet alkyd/oljefärg för grundmålning av fönster och 
listverk utomhus före färdigmålning med Flügger Fönsterfärg. 
Flügger Fönstergrund är avsedd för grundmålning av trärena ytor som 
behandlats med Flügger 96/97 Grundolja.

Flügger Fönsterfärg. En klassisk alkyd/oljefärg. Fet och fyllig med bra 
täckförmåga. Mycket väderbeständig yta. Finns i råvit och kalkvit. Används 
i kombination med Flügger 96/97 Grundolja och Flügger Fönstergrund.

Få veta mer

Det är en bra idé att prata med personalen i din lokala Flügger Färg butik 
innan du sätter igång. Vi hjälper dig med råd och vägledning – och svarar 
gärna på alla dina frågor om målning av fönster och dörrar.
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