
Tips og råd for eggoljetempera

● Kontroller konsistensen på malingen. Den kan variere mye ut fra hvilke
pigmenter den inneholder. Den skal være som helmelk. Tynn ut med kaldt
vann om nødvendig. Hvis den er tykk som sparkel, tynn den med ren
emulsjon.

● Eggoljetempera kan males på de fleste overflater, sparkel og fugemasser. Tre,
mur/puss, betong, plåt, stål, plast, papir, tøy/stoff. Dårlig vedheft til
silikon,voks og tjære.

● Overflater mattslipes og vaskes med linoljesåpe/ rengjøringssåpe før maling.
● Kvistlakker alltid kvister og annet som kan gi gjennomblødning igjennom

malingen, eksempelvis tjære, sot, tusj og nikotin.
● Grunning trengs ikke. Er det veldig sugende underlag, kan det grunnes med

celloloseklister som et billigere alternativ. Det funker også med moderne
grunninger og Engwall o Claessons linoljemaling grunning. Puss og leir-
overflater kan fuktes lett før påføring.

● Mal alltid vått i vått og med mye maling med “lett” hånd. Gå aldri tilbake for å
flekke på nymalt overflate, men ta det på neste strøk.

● For laserende behandling, tynnes malingen med emulsjon, like deler linolje,
egg og vann. Kan kjøpes ferdig hos oss.

● Tørketider
Støvtørr i en time, overmalbar etter ca. 12 timer, gjennomherdet etter 3-4
uker. Ha god utlufting under arbeid og under tørk/herding. 2-3 strøk trengs for
dekkende behandling. Mal mellom 5 og 25 grader.

● Malingen kan krite (pigmentene smitter ved berøring)  etter at den er tørr.
Dette er helt normalt og gir seg plutselig etter 2-10 dager.

● Nymalt overflate er følsom den første måneden. Eggoljetempera blir bare
hardere og mer slitesterk med tiden. Vent 3-4 uker med polering og
vask/rengjøring.

● Etterbehandling
Polere overflaten med en børste etter 3-4 uker. Dette gjøres hvis det ønskes
dypere fargetone og blankere, sterkere overflate. På gulv kan det forkomme
at gangbaner blir blankere enn resten, grunnet at det blir polert av sokkene.
På utsatte områder kan to strøk Osmo hardvoksolje brukes. Den ser veldig
flammete ut ved første påføring, men dette jevner seg ut på andre påføring.
På gulv med lite bruk, som soverom, går det helt fint med en mopp med en
liten skvett linoljesåpe. Moppen polerer lett og såpen gir et beskyttende lag.

● Vi anbefaler ikke å bruke eggoljetempera utendørs da denne er veldig
proteinrik og kan fort få soppangrep. Anbefaler utvendig linoljemaling med
sink.


