
Målning av olika typer av fasader. 

Hus målat med alkydoljefärg – målas om var 10 år 

Med tiden så tappar en fasad målad med alkydoljefärg glans, kritar, eroderar och krackelerar till viss 
del. Underhållsintervallet är var 10:e år.  

Hus målat med akrylat färg – målas om var 12-15 år 

Akrylatfärgen behåller sin glas och kulör över tid, vilket gör att det kan vara svårt att se när det är 
dags att måla om. Gör stickprov och undersök fasaden noggrant. Har det flagat någonstans? Enligt 
Svenskt Trä kan den även erodera lite med tiden. Underhållsintervall cirka var 12-15 år. 

Hus målat med linoljefärg – målas om var 8-10 år 

En fasad målad med linoljefärg tappar sin glans efter cirka 2 år och börjar krita. Linoljefärgen eroderar 
och krackelerar med tiden. Underhållsintervall cirka var 8-10 år. 

Hus målat med slamfärg – målas om var 6-8 år 

En slamfärg kritar och eroderar från fasaden med tiden. Underhållsintervall cirka var 6-8 år 

Hus målat med lasyr – målas om var 3-5 år 

Lasyr tappar glans med tiden. Underhållsintervallet för en fasad målad med lasyr är ca 3-5 år. 

Hus målat med kalkfärg – målas om var 5-10 år 

Ytan av kalkfärg på fasaden blir mager, kalken släpper med tiden. Underhållsintervall cirka var 5-10 
år. 

Hus målat med kalkcementfärg (KC-färg) – målas om var 5-10 år 

KC-färg tappar lite i färg med tiden. Underhållsintervallet varierar med klassning på färgen, men ju 
hårdare yta desto mer cement är det i och desto längre håller den. Genomsnittligt underhållsintervall 
uppskattas till var 10:e år. 

Hus målat med silikatfärg – målas om vart 10-15 år 

En fasad målad med silikatfärg tappar lite i färg med tiden. Underhållsintervall cirka var 10-15 år. 

Hus målat med silikonhartsfärg – målas om var 10 år 

Silikonhartsfärg ger ett dött och plastigt intryck. Färgen behåller dock sin kulör och blankhet länge. 
När skador börjar uppträda sker det i form av sprickor, krackeleringar, resningar och flagad 
färg. Underhållsintervallet är var 10:e år.  

 


