
MÅLAD PLÅT OCH JÄRN
SKÖTSELRÅD

ALLMÄNT

Sandberg & Son står för varaktig kvalitet och hållbarhet. Att tiden 
sätter sina spår på produkter och material är dock oundvikligt och 
helt naturligt. Men med rätt underhåll och skötsel kan du förlänga 
livslängden avsevärt och skapa bästa förutsättningar för lång  
hållbarhet och prestanda. För att du skall få glädje av din produkt 
under lång tid framöver, rekommenderar vi därför att du alltid 
följer skötselråden. Är du osäker på handlaget – tveka inte att 
fråga.

Sandberg & Son Snickeri AB

Tel.: 08-778 84 90
E-mail: info@sandbergson.se
www.sandbergson.se

Målning på plåt och järn är i första hand en ytbehandling, vilken skyddar underlaget från nedbrytning. 
Detta ytskydd är en förutsättning för att hindra konstruktioner och detaljer i plåt och järn från att  
rosta sönder. Även om metallytan aldrig helt kan skyddas från rostangrepp genom målning, fördröjs 
lösningsprocessen när ytan skyddas av ett färgskikt och rostskyddande produkter.

Innan plåt och järn målas måste ytan rengöras väl. Ytan måste också ha jämna tätskikt som inte är för 
tunna. Detta för att målningsytan effektivt skall motverka korrosion till följd av fukt, syre och luft- 
föroreningar.

KONTAKT

INSTRUKTIONER

UNDERHÅLL

- Se till att hålla plåten ren - skräp och smuts håller 
plåten fuktig och medför en risk för korrosion.

- Tvätta plåten vid behov med vatten och en borste.  
I miljöer med förorenad luft kan en tvättmedels-
lösning behövas för att få plåten ren. Ett vanligt  
diskmedel lämpar sig bra för detta. Dosera enligt  
tillverkarens rekommendationer och skölj noga.

- Undersök regelbundet den målade plåten eftersom 
färgskikt inte skyddar hundraprocentigt mot rost.
Det första tecknet på att färgskiktet inte längre 
skyddar mot rostangrepp, är när ytskiktet ”reser sig” i 
mindre eller större bubblor. Då rosten tydligt  
”blöder” igenom färgen är det hög tid att underhålls-
måla.

Måla på nytt underlag av plåt och järn
1. Tvätta den nya, förzinkade plåtytan med ammoniaklösning alternativt målartvätt. Skölj därefter   
    ytan noga med handskar och svamp.
2. Innan målning av nytt järn sker skall ytan låtas rosta tills den blir rödbrun och allt så kallat glödskal           
    sitter löst.   
3. Skrapa bort allt löst sittande rost med en skrapa med hårdmetallblad, t ex en trekantsskrapa.
4. Borsta ytan med stålborste eller maskin, se till att all valshud avlägsnas. 
5. Rengör ytan noggrant från slipdamm. Är ytan fet –  tvätta med lacknafta.
6. Välj lämplig grundfärg efter underlag samt förutsättningar och stryk ut färgen flödigt och jämnt.
7. När grundfärgen torkat – gör en strykning med mellanfärg innan du täckmålar 1-2 gånger. Var noga                       
    med kanterna.


