
Åtgångsberäkning för färg

Att beräkna åtgång för färg är inte alltid helt enkelt och är inget som man kan räkna ut exakt. Det finns
en mängd olika faktorer som påverkar hur mycket färg som kommer gå åt. Den beräkningshjälp som vi
på bygghemma.se tagit fram beräknar utifrån tillverkarens rekommendationer på respektive produkt.
Den åtgång som vi presenterar är bara en indikation på hur mycket som kan gå åt och gäller per
strykning.

Några av de olika faktorer som kan ha betydelse för färgåtgången är:

Underarbete
Det är viktigt att vara noga med förarbetet för detta speglar slutresultatet. Detta gäller i första hand vid
ommålning av tidigare målad yta. Vi nymålning så slipper du normalt underarbetet.

 Tvätta ytan.

 Skrapa/slipa.

 Laga sprickor vid behov.

Nytt trä
Vid nymålning så är det väldigt viktigt att måla så fort som möjligt för att ytan inte ska skadas av fukt,
alger, mögel eller starkt solsken.

 Borsta träet i träets längdriktning för bättre fäste.

 Grundolja skarvar och spikskallar.

 Mätta ändträet med grundolja.

 Grundmåla om färdigstrykningsprodukten kräver det.

Tips! Om möjlighet finns se till att grundmåla framsida och kanter på varje yta av tex fasadpanel, vindskivor eller
liknande innan dessa sätts på plats.



Mäta
För att kunna veta hur mycket färg som beräknas gå åt vid målning är det viktigt att ha koll på hur
många kvadratmeter jag behöver färg till.

För att räkna ut kvadratmeter för en rektangel fig. 1 eller en kvadrat så tar man längden x bredden =
m2

Det blir lite svårare när man ska räkna ut ytan för en triangel fig. 2 vilket är ganska vanligt att ett hus
idag har vid gavelsidan av huset. Då gör man som så här: Basen (längden) x Höjden/2 = m2
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Klar för målning
Börja med att måla täckfärgen när eventuell grundfärg torkat. Åtgången för din färg beror nu på olika
faktorer. Försök att anpassa mängden färg till vad som står rekommenderat på burkens baksida.

 Snåla inte med färgmängden.

 Vissa material suger mer än andra.

 Måla aldrig i starkt solsken eller på väldigt kalla ytor.

 Måla aldrig när det är risk för dagg och regn.

 Ytor som befinner sig i söderläge suger mer än andra.

 Se till att färgen torkar ordentligt mellan strykningarna.

 Avsluta aldrig mitt på en yta då det kan uppstå kulörskiftningar.

 Vid andra strykningen går det inte åt lika mycket färg som vid första.


