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Linoljefärg 
Att måla med linoljefärg har gamla anor. Linoljefärgen 
slog igenom redan på 1700-talet och då främst i städerna. 
Färgen är tålig och motstår nötning bra. Till skillnad från 
andra färgtyper tränger den i träet, vilket både impregnerar 
träet och ger god vidhäftning. Resultatet blir en glansig yta 
med en vacker lyster som mattas något med tiden. Färgen 
är i första hand avsedd för hyvlat virke som inte suger så 
mycket färg.  
Vår linoljefärg kommer från Engvall & Claesson, som har 
tillverkat linoljefärger sedan 1915. Färgen för utvändigt 
bruk är baserad på svensk rå, kallpressad linolja och 
linstandolja, och den innehåller även mögelskydd. Den är 
avsedd för målning av träfasader, fönster och snickerier 
men är även utmärkt på plåt. Den kallpressade linoljan har 
mycket stor inträngningsförmåga i trä och genom sin rena 
sammansättning har den bra torkförmåga. Linoljefärgen 
har dock ändå relativt lång torktid. Den ska alltid strykas 
mycket tunt i flera skikt. 
 

Kulturkulör 
Kulturkulör för linoljefärg är ett nytt färgsystem framtaget 
av Riksantikvarieämbetet i samarbete med NCS Colour 
AB. Syftet är att visa på de möjliga färgskalor man kan 
åstadkomma genom att blanda traditionella pigment i 
linoljefärg. Kulturkulör för linoljefärg visar historiska 
pigment i över 300 kulörer. Vi bryter fram dessa åt dig 
som vill ha en klassisk kulör när du målar. 
 

Hydraulisk kalk 
Nu har vi fått hem St Astier, Natural Hydraulic lime, NHL 
5, på 30 kilos säck. NHL-kalk från Saint-Astier i Frankrike 
är en ovanligt ren kalk. Den är dessutom helt fri från 
tillsatser och är därför en helt ren naturprodukt – precis 
som det skall vara! Saint-Astier NHL-bruk är lämpliga till 
murning, fogning och putsning samt till takarbete med 
bruk. Kalken används även till läggningsbruk för tegel- 
och naturstensgolv såväl ute som inne. 
 

Enkupigt tegel 
Söker du enkupigt tegel? Vi har kanske just det du söker 
eftersom vi har begagnat tegel av olika sorter. Priset per 
tegelpanna är 10 kronor. 
 

Stortegel 
Vi har fått in ett parti begagnat stortegel som vi säljer för 
10 kronor styck.  

Linolja på fat  
Nu säljer vi svensktillverkad rå kallpressad linolja av hög 
kvalité från fat. Pris 75 kr/kg (ca 70 kr/liter). Ta med egen 
dunk eller flaska till dess vi har fått hem egna flaskor. 
 

Marinepoxi 
Vi säljer marinepoxi och fyllnadsmedel från Nils Malm-
gren AB. 
 
 

Detta händer hos oss på 
byggnadsvården 

Möbeltapetsering för nybörjare. 
Kursledare: Tapetseraren i Gräddö Mats Landin 
Kursdatum 23/7, 30/7, 6/8, 13/8, 20/8 klockan 18.00-20.30 
För mer info se: www.bbviroslagen.se 
 
 
På lördagar under juli månad serverar vi kaffe med 
renoveringsbulle bakad i Rådmansö bageributik. 
 

 

Hantverksdag  lördagen den 2 augusti.  
Pröva på att måla med äggoljetempera mellan kl. 13-16. 
Mer information om denna dag kommer att finnas på vår 
hemsida. 
 
 

Kurs i fönsterrenovering anordnas lördagen den 16 
augusti kl. 11-17. 
 
 
 

Öppettider i sommar 
 Onsdag, torsdag, fredag 14-18, lördag 10-15. 
Vi finns ofta på plats även måndagar och tisdagar. Det är 
bara att ringa 072 5851843 och fråga. 

 

Välkommen att besöka oss på 
Båt&Byggnadsvård i Roslagen 

 


