MÅLNINGSGUIDE
Anvisningar, tips och idéer för spraymålning.

DET ÄR ENKELT ATT MÅLA!
www.maston.fi
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Instruktioner och idéer
Vi hoppas att den här guiden inspirerar dig till målningens
värld, som du snabbt och enkelt kommer in i.
Spraymålning är inte bara kul utan du kan ge gamla föremål
ett nytt och värdefullt liv eller en ny färgsättning som du
tycker passar föremålet bäst. Det bästa av allt; inget spill eller
rengöring av penslar och behållare efteråt.
Kasta därför inte bort dina gamla favoritföremål, även om du
tycker att de börjar se slitna ut. Oavsett om det är fråga om
din kära hobbyutrustning, fotoramar, möbler, vaser, ljusstakar,
gitarrer, lampfötter, verktyg, galgar, innerdörrar, utemöbler,
vattenkannor eller vad du än kan komma på.
Med minimal ansträngning sparar du både
pengar och får skapa någonting själv.
Vi
Egentillverkat är ofta mer värdefullt för
på Maston
ägaren än färdigköpt.
uppskattar
handgjorda
resultat.

Trappor: ACRYLcomp

EFTER
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FÖRE

Bärbar dator:
Plastgrundfärg
+ Metallic

Skor: RUBBERcomp

Barnvagn: Rust Primer, CarColor

Se vad du kan hitta på vinden eller i källarförrådet eller ta en
titt på utbudet på loppisar, auktioner och andra motsvarande
platser. Du kommer att märka att dessa är fulla av möjligheter.
I stället för att kasta värdefulla och gamla saker , kan du med
små enkla medel skapa nya produkter och spara på miljön.
Denna förnyelse ger även tillfredställelse som man inte får när
man köper nytt.

Fälgar och spegel:
RUBBERcomp

www.maston.fi

5

Snabbtips för målning
Följ snabbtipsen så lyckas du. Observera att ett jämnt underlag
är en förutsättning för yrkesmässig ytfinish.
Vi rekommenderar alltid grundmålning. Provmåla först.
1. Läs anvisningarna
Innan du påbörjar arbetet ska du
alltid läsa anvisningarna på burken,
webbsidan maston.fi eller QR-koden på
förpackningen.
2. Slipning och grundmålning
Förbered ytan som ska målas. Slipa vid behov med
sandpapper och torka av slipdammet med en fuktig
trasa och låt torka. Vid stora ojämnheter, kitta först,
slipa därefter och torka av.
3. Rengör ytan som ska målas
Rengör den behandlade ytan från smuts, damm
och fett. Det gör du lättast genom att torka av med
fettlösande medel och en luddfri trasa.
4. Skaka flaskan
Skaka flaskan i ca 3 min. innan målningen samt då och
då under målningen.
5. . Provmåla
Provmåla ett litet undanskymt område.
6. Skydda området som inte ska målas
Skydda ytorna som inte ska behandlas.

25 cm

7. Avstånd och inledning
Kontrollera målningsavståndet på burkens piktogram.
Avståndet varierar mellan 15-40 cm, beroende
på produkt. Börja alltid spraymålningen utanför
föremålet och flytta sedan spraystrålen till föremålet.
Det är viktigt att du följer anvisningarna för att få ett
lyckat resultat.
8. Justerbart munstycke
Om produkten har ett blått
munstycke har munstycket en röd
justeringsdel som du vrider på för
att justera den ovala färgduschen till
vertikal eller horisontell dusch.
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Patented
Easy to
paint!

Möbler: Teakoil

Vespa: CarColor

9. Flera tunna skikt
Spraya tunna skikt, från kant till kant, vertikalt och
därefter horisontellt. Börja alltid med ett mycket tunt
skikt. Låt alltid ytan torka i minst 3-5 minuter eller tills
ytan är klibbfri innan du målar nästa skikt.
10. Torkningstid
Följ de rekommenderade torkningstiderna och låt
ytan torka helt i enlighet med rekommendationerna.
11. Avsluta med att rengöra munstycket
Vänd flaskan upp och ned och spraya tills det endast
kommer ut drivmedel.

www.maston.fi
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Passar
nästan alla
ytor!

Vilka materialer
kan jag måla?
En tumregel är att Maston sprayfärg lämpar sig för nästan
ALLA obehandlade ytor samt målade och lackerade ytor som
torkat i minst en månad. Enda undantagen från denna regel är
tidigare vaxade eller oljade ytor. Provmåla ändå för säkerhets
skull innan du börjar målningsarbetet. Det är ovanligt att gamla
målarfärger reagerar med Maston målarfärg. Om ett gammalt
målarfärgslager mjuknar, blir bubblig eller skalas av inom några
minuter, kan den tidigare målarfärgsytan inte målas över.
Med Maston spraymålarfärger kan du måla i stort sett alla
material, som trä, metall, glas, sten, betong och hårdplaster. Med
hjälp av Maston grundfärg kan du även måla mjuka plaster och
rostangripna ytor.
ACRYLcomp

EFTER

FÖRE

Stenar: 100-serie

Gräsklippare: CarColor metallic + lack
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PIKTOGRAM
I och med uppdateringen av etiketterna börjar vi använda
anvisningsikoner på våra produkter under 2016. Dessa anger
vilka material sprayen kan användas på. Om den lämpar sig för
inomhus-/utomhusbruk och bruksanvisningar.
MATERIAL
IN / OUT BRUKSANVISNINGAR
OUT
USE PLASTIC
PRIMER

IN

HUR SKA JAG GRUNDA EN TIDIGARE MÅLAD
ELLER LACKERAD YTA?
Ytan bör slipas lätt med slippapper. Slippapprets grovlek väljs
beroende på ytans material och grovlek. Du kan börja slipa med
ett grövre slippapper men rekommendationerna för den slutliga
grovleken på slippapper är: Trä: 200-400, Metall: 400-600, Betong
och glas: rengöring räcker, Plast: 400-600 och alltid plastgrundfärg.
Provmåla efter slipningen och kontrollera att ytan är jämn och
fortsätt slipningen med en finare grovlek om det behövs.
Rengör ytan från fett, damm och andra orenheter innan du börjar
måla. Det gör du lättast genom att torka av med Maston fettlösande
medel och en luddfri trasa.
Vi rekommenderar alltid att du grundmålar ytan med en Maston
grundfärg som är så nära den kommande ytfärgen som möjligt.
Plastytor ska alltid grundmålas först med Maston plastgrundfärg.

HUR MYCKET MÅLARFÄRG BEHÖVER JAG?

www.maston.fi

3 m2
Stol: ACRYLcomp

Tumregeln är att en Maston spraymålarburk räcker till en kvadratmeter
yta. Oavsett om ytan är sammanhängande
(dörr) eller bruten (stolsrygg). Det går
alltid åt samma mängd eftersom det
sprutar mer målarfärg förbi den brutna
ytan. Med Maston specialmålarfärger
målar du upp till tre gånger så stor yta
som med vanliga målarfärger. På de flesta
förpackningar Maston spraymålarfärger
anges den genomsnittliga målningsytan.

1 m2
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Vilka förberedelser måste jag göra?
Måla alltid antingen utomhus eller i ett väl ventilerat utrymme.
Skydda områden utanför sprutdimma. Måla aldrig lokaler
som du använder för bostäder, om det inte bara för att göra
renoveringar.
HUR BÖRJAR JAG ATT MÅLA?
Blanda färgen genom att skaka förpackningen i
ca 2 till 3 minuter. Du kommer att höra ljudet av
bollarna inuti burken, då vet du att färgen blandas.
Ta det första provet på gamla tidningar eller, om möjligt ett
material tillverkat av samma material som den yta du slutligen
ska måla.
Prova också här nu hur mycket du kan spruta utan att det
droppar. Så får du all info för ett perfekt resultat

Beroende på munstycke är målningsavstånden:

25 cm, vanligt munstycke

15 cm, Maston justerbart
munstycke, vertikalt eller
horisontellt

Hur säkerställer jag en bra yta?
Börja trycka på munstycket utanför föremålet och
för spraystrålen långsamt, men utan avbrott,
över föremålet. Måla först i sidoriktningen och
därefter i horisontell riktning för att uppnå ett florstunt och
tydligt genomskinligt skikt. Den här ytan är en sk. fästyta för det
faktiska ytskiktet. Låt fästskiktet torka i ca 2 - 3 minuter.
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Skaka alltid förpackningen mellan
målarfärgsskikten så att målarfärgen
blandas. Kom alltid ihåg att inte ha för bråttom.
Jämfört med målning med pensel , tar målningen ändå bara en
bråkdel av den tiden. Det är bättre att måla flera tunna lager.
Måla först horisontellt och sedan vertikalt och därefter horisontellt igen. Om ytan är vertikal, börja alltid i övre delen och måla
nedåt, så får du en yta med jämn kvalitet.
Om föremålet är flerdimensionellt, måla först nedre delen och
bakre delen och sist den yta som syns mest. Då säkerställer
du att målarfärgen är mest jämn på den ytan som syns mest.
Genom att slutbearbeta ytan med lack i samma serie kan du öka
ytans hållbarhet, färgens djup och glans ytterligare.

Se
maston.fi
vanliga
frågor!

Möbler: Teakoil
Leksaksbil: plastgrundfärg och CarColor

www.maston.fi
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Maston
sprayfärger
passar för
både inomhusoch utomhusbruk.

Målarfärgstyper och deras egenskaper
Alla Maston sprayfärger passar för
både inomhus- och utomhusbruk.
ALKYDFÄRG
Alkydfärg, som vanligen kallas
oljefärg, har stark lukt.
Den passar även bra för rostbenägna
ytor, men inte förzinkade ytor. Alkydfärg torkar långsamt till sin
slutliga hårdhet. Ett nytt lager måste alltid målas våt på våt inom
ca 15 minuter eller först när den torkat helt, efter 7 dygn, i annat
fall kan föregående lager bubbla loss.
AKRYLFÄRG
Akrylfärg bildar en hård och hållbar
yta. Den används mycket i bland annat
bilfärger. Den har mild lukt och torkar
snabbt, klibbfri inom ca 30 minuter och
helt torr inom cirka ett dygn. Akrylfärg kan
alltid sprayas i nytt skikt. Akrylfärgsytan
är inte flexibel, varför den inte passar för
mjuka plast- eller textilytor.

Lyktor: grundfärg +
fälgsilver
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Fälg: RUBBERcomp

VATTENBASERAD FÄRG
Vattenbaserad färger är miljövänliga, har
mild lukt och kan tvättas av från ytan med
vatten ,då den fortfarande är våt.
Vattenbaserad målarfärger har bättre
skikttjocklek och täckningsförmåga samt
längre torktid. Målarfärgen passar även för
målning av styrox.
SYNTETISK GUMMIBELÄGGNING
Gummibeläggningen ger en hållbar,
elastisk yta som kan avlägsnas genom
att dra bort den från den behandlade
ytan. Beläggningen lämpar sig för alla
ytor. Den skyddar den behandlade ytan
mot fukt, syror, slitage och korrosion.
Gummibeläggningen är antistatisk, smidig
och bildar en halkfri, hållbar film och
håller sig smidig under hela sin livstid och
fungerar vid temperaturer på -30 °C - +90 °C. Ytan blir än mer
hållbar om du sprayar den med RUBBER shield sprayfärg. Ytan
tål till och med bensin, men kan fortfarande dras loss.
En hållbar RUBBERcomp-beläggning
kan dras loss från ytan.

www.maston.fi
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Bord: ACRYLcomp

- bara a fantasin sätter gränser
KLASSIKER
Varmt ljusa och klassiskt neutrala färgtoner visar att ljusa färger
inte är det enda sättet för att lysa upp ett rum. Dessa färgtoner
är perfekta för att skapa en känsla av ljus och rymd. Små utrymmen känns större och vid skymning känns utrymmet ljusare. Tidlösa ljusa toner är alltid inne. Du kan välja antingen blanka eller
matta ytor och komplettera färgerna med bland annat stearinljus
och snittblommor. Färgerna kan mildras och fördjupas genom
att inreda med bland annat kuddar och filtar med olika mönster.
Röda och bruna färgtoner till vintern och lättare färgtoner till
sommaren. Och självklart guld, silver och metall till jul.

Spisluckor: Maston värmetålig 400°

www.maston.fi
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Prydnadsföremål :ACRYLcomp

Spraymålning
är en fråga om
att testa och
ha
roligt!

RETRO
Ger föremålen en modern retro-look med riktiga retro-färger
som orange, grön eller röd. Loppisprylarna får nytt liv när de får
ett nytt utseende som passar det moderna hemmet.

– Jag blev överraskad över den
dramatiska effekten som jag
åstadkom genom att måla en
samling gamla kannor och föremål
svarta! Jag köpte dem på loppis
för ett par euro och fick till samma
design-look som säkert kostar flera
hundringar att köpa!
Och ännu trevligare är det att det är
lätt att byta färg, bara måla på ett
nytt lager över det gamla och vips
har du ändrat utseendet igen.
Inredningstidningar och -program samt
fönstershopping
i olika inredningsbutiker ger
gränslöst med idéer.
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Lyx och
glamour!

MIDAS BERÖRING
Enligt sägnen förvandlades allt som Midas
berörde till guld. Du kan enkelt skapa glamour
och glans med metall-, guld-, silver-, kopparoch kromfärger. Endast fantasin sätter gränser
när du piffar upp småsakerna i ditt hem genom att måla dem. Du
kan måla i princip alla typer av material och få
en yta som ser ut som en metallyta. Tänk dig
ljusstakar eller tavelramar i trä, för att inte tala
om guldfärgade taklister

Spegelramar: Gold

Bärbar dator: Metallic

www.maston.fi

Taklister: Color
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Även
Gamla och
obetydliga saker
förvandlas
på ett ögonblick
till helfräscha!

SNYGGT KÖK
Du kan ge ditt kök en egen
färgsättning. Skåpsluckor,
stolar, bord, hushållsmaskiner,
prydnadssaker, torkade blommor,
redskap etc. Du kan förnya ditt
kök på ett ögonblick genom att
bara måla enstaka detaljer eller
ändra kökets hela färgsättning
genom att måla skåpsluckorna eller
hushållsmaskinerna i helt nya färger.
En liten förändring kan genomföras
snabbt genom att byta ut kökets
prydnadssaker mot nya eller ge dem
ett nytt utseende, till exempel i rosa.

Armaturer: CarColor
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Skåpsluckor och stolar: plastgrundfärg
och CarColor + lack

Färgprakt i
trädgården!
FÄRG I TRÄDGÅRDEN
En somrig trädgård är full av färgprakt. Du kan lägga till ditt
eget handavtryck i trädgården genom att måla till exempel
utemöblerna, krukor, vattenkannor, skottkärror, arbetsredskap;
såsom spadar och krattor, grillar eller andra liknande föremål i
önskade kulörer.
En annan bra idé är t.ex. runda stenar, som kan användas till
installationer i olika färger var som helst, t.ex. i hörnet av trädgårdslandet eller under stuprännan.

Cyckel: CarColor

Öka färgprakten eller gör gammalt mer stilfullt genom
att behandla eller måla slitna ytor.

Möbler: Teakoil

www.maston.fi
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TeakOil

ACRYLcomp

VISA DIN EGEN FÄRG
Vi har allihop något fritidsintresse och vi har alla en egen
favoritfärg. Varför inte låta dina hobbyföremål manifestera din
personlighet och behaga dig medan du utövar din hobby?
Ta till exempel cykeln, gitarren, laptopen, traktorn, telefonen
eller scootern. Alla dessa kan målas med din favoritfärg och vi
garanterar att ytans kvalitet motsvarar proffsnivå.

PIFFA UPP TILL NYSKICK ELLER FRAMHÄV DET GAMLA!
Har du föremål i ditt skåp som inte
längre platsar i ditt hem?
Hjälper en ny färg?
Du kan piffa upp föremål
i ditt hem till snygga inredningsdetaljer i nyskick eller varför inte
färgen på till exempel skåpsluckorna och hushållsmaskinerna. Bara
fantasin sätter gränsen.
Metallbänk: Hammer

Gör-det-självkvinnans
inredningsblogg
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Piffa upp,
endast
fantasin
sätter gränsen.

Vespa: CarColor +
grundfärg och lack

Element: Maston elementfärg
Fönsterlister: Maston listfärg

Från soptunna till tvättkorg med målarfärg &
inredningsdekal i Maston 100-serien.

n.fi
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www.maston.fi

idér!
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ACRYLcomp + Hammer

ACRYLcomp

Ventilationsgaller: CarColor

Ljung: Metallic

Enkelt och
snabbt.
Färdig på
15 minuter!
ACRYLcomp
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Plaststol: grundfärg + ACRYLcomp
Ben: Hammer

Korg: ACRYLcomp

Även om du aldrig har målat, greppa
en sprayburk och sätt igång!
Men ta inte vilken burk som helst utan
kontrollera att du har en målarfärg i
din hand som breder ut sig jämnt och
utan att rinna, täcker ordentligt och
torkar snabbt.
Efter egen erfarenhet vet jag att Maston har de bästa alternativen, oavsett
om du ska måla glas, trä, betong, plast,
sten eller något annat material. När
jag arbetade med graffitti lärde jag mig
snabbt att om du som målare vill ha
en trevlig användarupplevelse och ett
gott slutresultat är det inte lönt att ens
tänka på ett annat märke.”
Joni Kukkohovi, kreativ ledare

www.maston.fi
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Du har
idén,
vi har
lösningen!

HELA HEMMET MED ETT NYTT UTSEENDE
När du har en idé ger Maston sprayfärg de bästa möjligheterna
för att förverkliga den. Se dig omkring, objektet som kan
uppdateras kan kännas hur galet som helst men slutresultatet
kan bli överraskande! T.ex. barnens magnetbokstäver, en röd
låda, pepparkar, etc.

Bilder: Tee-se-itse-naisen sisustusblogi

Brödlåda
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En del av bilderna: Gör-det-själv-kvinnans inredningsblogg
Se mer på http://tee-se-itse-sisustusideat.blogspot.fi

www.maston.fi
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Färgkartor - hitta exakt rätt kulör
När du har hittat rätt produkt för materialet som ska målas,
återstår bara att hitta rätt färgnyans. Mastons färgkartor
innehåller ett omfattande och ständigt uppdaterat urval, allt från
grundfärger till aktuella trendfärger. (OBS! Färgnyanserna är
endast avsedda som referens.)
ACRYLcomp sprayfärger

Vit
RAL9010

Gräddvit
RAL9001

Beige
RAL1001

Grå-beige
RAL1019

Gul
RAL1028

Korall
RAL2012

Röd
RAL3020

Plommonöd
RAL4004

Blå
RAL5015

Turkos
RAL5018

Grön
RAL6018

Oliv
RAL6013

Brun
RAL8008

Grå
RAL7024

Svart
RAL9005

100-series sprayfärger

Vit
RAL9003

Vit
RAL9010

Gul
RAL1003

Orange
RAL2004

Rosa
RAL4003

Röd
RAL3000

Lila
RAL4008

Pastellblå
RAL5024

Blå
RAL5010

Grön
RAL6029

Brun
RAL8017

Svart
RAL9005

Koppar

Guld

Silver

Zero sprayfärger
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Beige
RAL1015

Ljusgul
RAL1018

Gul
RAL1032

Orange
RAL2011

Mörkröd
RAL3002

Röd
RAL3027

Violett
RAL4007

Blå
RAL5009

Mörkblå
RAL5013

Mörkgrön
RAL6005

Ljusgrön
RAL6021

Grå
RAL7042

Mörkgrå
RAL7043

Brun
RAL8014

Ljusbrun
RAL8025

Svart
RAL9005

Graffit
Svart
RAL9011

Vit
RAL9016

List
vit
NCS S 0502-Y

Papyrus
Vit
RAL9018

RUBBERcomp

Vit

Gul

Röd

Blå

Neon orange

Neon grön

Neon röd

Camo beige

Camo grön

Camo brun

Grå

Fälgsilver

Metallgrå

Svart

Målarfärg för reparationsmålning av plåttak, RR Color

Vit
RR20

Ljusgrå
RR21

Grå
RR22

Mörkgrå
RR23

Röd
RR29

Barrgrön
RR11

Brun
RR31

Mörkbrun
RR32

Svart
RR33

Tegelröd
RR750

Blå

Grön

Brun

Blå

Grön

Brun

Svart

Blå

Hammer släta metallfärger

Vit

Gul

Svart

Silver

Röd

Hammer hammarlack-metallfärger

Vit

Röd

Silver

Guld

Maston Modena

Vit

Målarvit

Gul

Röd

Körsbärröd

Grangrön

Brun

Svart

Guld

Silver

Ek

Maston betslack

Vit

Ljusgrå

Ljus furu

Bok

Brun
mahogny

Mahogny

Mörk nöt

Palisander

www.maston.fi

Kastanjbrun
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DET ÄR ENKELT ATT MÅLA!

Idéguide - bara fantasin sätter gränser!

Maston Oy
Teollisuustie 10 • 02880 Veikkola, Finland
Tel. +358 20 7188 580 • Fax +358 20 7188 599
www.maston.fi • maston@maston.fi

*6412490037352*

Tips och idéer
www.maston.fi
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