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FÖRORD 

Föreliggande rapport ingår i Träteks projekt Miljövänlig ytbehandling av 
inomhusprodukter, vars målsättning är att genom information och rådgivning öka 
kunskapen om ytbehandlingstekniker inom träindustrin. I detta fall redovisas utvecklingen 
av material och metoder, som är mycket gamla och som blivit mer eller mindre 
bortglömda, eftersom de inte har använts inom svensk träindustri sedan början av 
1950-talet. En undersökning i samband med projektet har lett till att vissa 
missuppfattningar om material och metoder tillrättaläggs i rapporten. 

Ett varmt tack riktas till Kjell Eneman, Ernst P. AB, Gunnar Larsson, Herdins Färgverk 
AB samt Kerstin Lemke, Lemke Im- & Export, vilka välvilligt bidragit med 
informationsmaterial. 

Ett varmt tack riktas även till May Hultengren på Arbetsmiljöinstimtet, som granskat 
texten avseende kemiska risker i arbetsmiljön. 

Jönköping i maj 1994 

Björn von Tell och Patrik Fjeldså 

0. SAMMANFATTNING 

I denna rapport ger vi en orientering i hur oljor, vax, lut och såpa kan användas; vilka 
användningsområden som kan vara lämpliga, hur ämnena/lösningarna fungerar och hur de 
appliceras. Miljö- och kostnadsaspekter ges också. 

När produkter skall behandlas med lut, olja och/eller vax, finns det skäl att noga överväga 
metoderna för träbearbetning och träslipning. Även valet av virke och hur träet skall 
exponeras kan övervägas. Dessa moment lägger grunden för hög ytkvalitet, liten 
förbrukning av ytbehandlingsmaterial samt en rationell och problemfri produktion. 

Skall alla behandlingar med lut, olja och vax betraktas som miljövänliga och biologiska? 
Svaret är nej. Vissa golv- och möbeloljor på marknaden innehåller mer än 50 % 
högaromatisk lacknafta eller fotogen. Det finns s k lutbets, som nästan uteslutande 
innehåller organiska lösningsmedel och i de fall cellulosalacker används, innehåller dessa 
ca 70-80 % lösningsmedel. Produkter som innehåller dessa ämnen kan absolut inte 
betecknas som miljövänlig bioytbehandling. Vad som är namrprodukter bör inte vara svårt 
att fastställa. Gränsdragningen mellan vad som är miljövänligt och inte, är däremot 
svårare att dra. Tanken att en namrprodukt generellt skulle vara ofarlig för människor är 
orimlig. Många namrliga ämnen är mycket giftiga eller farliga, varför naturprodukter inte 
automatiskt kan kallas miljö vänliga eller ofarliga för hälsan. Betecknande för 
"bioytbehandlingar" bör vara att ytbehandlingsmaterialet inte innehåller ämnen, som 
skadar den biologiska balansen i miljön. 



Omfärgning av trä kan ske i syfte att ersätta ett exklusivt och dyrt träslag eller för att 
träet blir mer dekorativt i en viss kulör, vilket är fallet vid s k lutbehandling, då träet även 
får ett åldrat utseende. Omfärgning sker också för att förstärka färgtoner eller för att 
ljuskänsliga träslag skall behålla sin kulör. För omfärgning används s k bets, vilket är en 
genomsynlig lösning av färgämnen, lösta i vatten eller organiska lösningsmedel. 
Rapporten tar upp kemisk bets, färgbets, vattenbets och blekningsbets. 

På marknaden förekommer många olika typer av oljor, vax och såpa. Behandlingar med 
lut, olja och vax är metoder, som allmänt förknippas med traditionellt hantverk. Ökat 
intresse för sådana behandlingar har medfört att tillverkare av oljor och vax ändrat i sina 
recepturer och skapat nya för träindustrin. Maskintillverkare har utvecklat nya och 
anpassat befintliga utrustningar till dessa ytbehandlingsmaterial. Även om industriellt 
behandlade produkter inte alltid kan jämföras med de behandlingar, som hantverkare får 
fram, har de rönt stor uppskattning på en stor och växande marknad. 

Produkter som behandlats med olja och/eller vax bör kontinuerligt underhållas. Ett 
kapitel tar därför upp möbel- och golv vård. 

Lasyrmålning är inte någon metod som förknippas med industriell produktion. Ändå 
förekommer lasering och lasyrmålning inom svensk och utländsk möbelindustri. Med lasyr 
eller laserande avses att underlaget kan ses genom ett pigmenterat/kulört skikt av farg 
eller annat ytbehandlingsmedel. Denna laserande effekt kan framställas på flera olika sätt, 
där det mest genuina är äggoljetempera. Här tar vi bland annat upp lasyrmålning på 
plywood, björk och träslag med markerade porer, såsom ek. Ådringsmålning, eller 
ådring och marmorering, som det egentligen heter, och antikmålning beskrivs också. 

Övergång till behandlingar med lut, olja och vax samt vattenburna färger och lacker, är 
ett sätt att minska riskerna i arbetsmiljön och att minska utsläppen av lösningsmedel och 
mängden restprodukter vid ytbehandlingsanläggningar. I kapitlet om hälsorisker och 
miljöaspekter ger vi exempel på olika ämnen, t ex garvämnen, lösningsmedel och 
komponenter i betser, och vilka risker de för med sig. 

1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Utvecklingen av ytbehandlingsmaterial har sedan 1920-talet inriktats på att finna råvaror 
för färg och lack, som enkelt och snabbt bildar vackra och hållbara ytskikt. Tidigare 
kunde man till priset av omfattande manuellt arbete och tidskrävande behandlingsgång 
framställa möbler, som än idag uppskattas för sin vackra ytbehandling. 

Forskningen ledde till att man ur mineraloljor kunde utvinna nya bindemedel och 
lösningsmedel. Ur teknisk synpunkt har denna utveckling varit mycket lyckad. 
Cellulosalacker ersattes i mitten av 50-talet av syrahärdande lacker, som har högre 
torrhalt, härdar snabbt och ger ytskikt med hög resistens, till ett relativt lågt pris. Tekniskt 
har syrahärdande lacker hävdat sig så väl, att de vid slutet av 80-talet svarade för ca 90% 
av all förbrukning inom svensk möbelindustri. Nackdelen är att bmdemedlet i 



syrahärdande system (aminoharts), innehåller och avspaltar gasen formaldehyd, vilket 
färgfabrikantema försökt eliminera med nya varianter, som avspaltar mindre mängd. 
Träindustrin har således kunnat tillfredsställa sina tekniska behov. Men fortfarande består 
större delen av ytbehandlingsmaterialen av organiska lösningsmedel (kallas VOC, en 
förkortning för Volatile Organic Compounds), som är skadliga för vår hälsa och miljö. 
Alla VOC producerar i varierande omfattning marknära, skadligt, ozon och bidrar till den 
s k växthuseffekten. Stor betydelse för dessa negativa effekter har aromater (t ex toluen 
och xylen). Mindre betydelse har alkoholer, alifater, estrar och ketoner. Denna gradering 
av VOC är dock relativ. Små utsläpp av ett mycket skadligt ämne, skall inte ersättas av 
stora utsläpp av ett mindre skadligt. Riskerna med lösningsmedel har medfört att 
råvaruleverantörer och färgfabrikanter i takt med skärpta myndighetskrav har utvecklat 
"miljövänligare" ytbehandlingsmaterial. I dessa har vissa lösningsmedel tagits bort och 
ersatts med sådana, som bedöms vara mindre hälsovådliga. De har också vidareutvecklat 
ytbehandlingsmaterial, som inte innehåller organiska lösningsmedel, t ex UV-lacker och 
vattenburna farg- och lacksystem. Riksdag och regering har satt som mål att utsläppen av 
kolväten, i förhållande till 1988 års nivå, skall minska med 50% fram till år 2000. 
Namrvårdande myndigheter sätter gränser för utsläppen från ytbehandlingsanläggningar. 
Detta har medfört att många träindustrier tvingats att minska sina utsläpp. Några har 
installerat utrustningar som förbränner lösningsmedel i frånluften. Övriga har kunnat 
minska förbrukningen, genom byte till lösningsmedelsfria eller lösningsmedelsfattiga 
ytbehandlingssystem och/eller byte till materialsnålare appliceringsmetoder. Det var först 
under slutet av 80-talet, som konsumenternas synpunkter kom att påverka träindustrins val 
av ytbehandlingsmaterial. Konsumenterna reagerar på att färg och lack innehåller så stor 
andel organiska lösningsmedel och andra hälsovådliga ämnen. I länder där luftföroreningar 
tidvis eller ständigt är ett problem, ser man ett klart samband mellan miljö och ohälsa. 
Därmed tar allt fler avstånd från produkter, som i processer bidrar till luftföroreningar 
och produkter som hos konsumenten avger skadliga ämnen. Bilfabrikanter deklarerar av 
denna anledning hur bilen har producerats och hur mycket av den som tillverkats av 
återvinningsbara material. Man talar numera om livscykelanalys, dvs man bedömer 
produkters hela livscykel, från konstruktion och produktion till återvinning eller 
destruktion. Sådan deklaration kommer i framtiden även att gälla för möbler. 

1.2 Alternativ till syrahärdande lacker 

Det finns alternativ till syrahärdande färger och lacker, men få av dem uppfyller samtidigt 
kraven på att vara resurssnåla, miljövänliga, produktions vänliga och ge vackra, tåliga 
ytskikt. 

UV-härdande akrylatlacker har stor betydelse för svensk möbelindustri. Basbindemedlet 
kan vara prepolymerer eller oligomerer av akrylerat polyester-, polyuretan- eller 
epoxiharts, som förnätas av multifiinktionella akrylatmonomerer. Reaktionen mellan dessa 
startas med hjälp av en fotoinitiator, som absorberar energi (ultraviolett ljus) från UV-rör 
och initierar bildning av fria radikaler. Härdning sker inom loppet av några sekunder. De 
reaktiva monomererna fungerar både som späd- och lösningsmedel, varför dessa lacker i 
regel inte innehåller några organiska lösningsmedel. UV-akrylater används främst i 
samband med valslackering på plana detaljer. Applicerad mängd lack på möbler är 
vanligtvis mellan 15-40 g/m .̂ Med hänsyn till att akrylatmonomerer kan orsaka allergi. 



används denna lacktyp inte vid manuell sprutning. Även vid automatisk sprutning finns 
risk att ohärdade monomerer sprids till luften utanför sprutkabinen. Utveckling av 
vattenburna UV-lacker pågår. Vattnet fungerar som spädningsmedel, som måste avdunsta 
före UV-härdningen och kan då förorsaka viss fiberresning och träsvällning. Dessutom 
har denna typ av lack ofta låg torrhalt. 

På den svenska marknaden finns två olika typer av polyesterlacker. Den ena innehåller 
lösningsmedlet styren (s k styrenpolyester), där styren fungerar som en monomer, som 
under härdningen (polymeriseringen) förenas med polyesterhartset till en hård film. Endast 
en mindre mängd styren avdunstar, vilket betyder att lackens torrhalt är närmare 100 % 
(jämför med glasfiberarmerad plast). Vid sprutning måste en viss mängd av annat 
lösningsmedel tillsättas. Härdningen kan också ske under inverkan av ultraviolett ljus, men 
denna metod används inte i Sverige. Den andra typen av polyesterlacker ar en s k 
styrenfri polyester, i vilken styren ersatts av ca 40% lösningsmedel (butylacetat), som 
avdunstar under härdningen. Vid termisk härdning används en katalysator (peroxid) samt 
en accelerator (koboUlösning). Brukstiden för tillredd lack är mycket kort, några timmar, 
varför detta system främst är lämpat för storskalig produktion. 

Uretanlacker svarar ensamma för mer än 50% av den totala förbrukningen av ytbehand
lingsmaterial i Europa och för närvarande ökar förbrukningen. Uretanlacker ger ytskikt 
med hög resistens, som inte innehåller formaldehyd. Nackdelen är att härdaren innehåller 
fr i isocyanat, vilket ar en risk i samband med ytbehandlingen. Torrhalten för grundfärg 
och topplack motsvarar i stort sett den som gäller för syrahärdande system. Härdningen 
påverkas ringa av värme, vilket gör att uretanlacker vanligtvis inte kan härdas i korta s k 
planlinjer. 

Cellulosalack har i jämförelse med andra ytbehandlingsmaterial vanligtvis lägre torrhalt 
och lägre resistens. Den lägre torrhalten kan delvis motverkas med den metod som kallas 
varmsprutning, lackens viskositet sänks då helt eller delvis genom uppvärmning, i stället 
för spädning med förtunning. Förbrukningen kan också begränsas med väl utförd trä- och 
lackslipning. De cellulosalacker, som idag är ett alternativ till syrahärdande lacker, har 
högre torrhalt än äldre typer och innehåller inte aromatiska lösningsmedel (t ex toluen och 
xylen). Genom tillsals av torkande olja, kan lackfilmen fås att dofta gott och att kännas fet 
och len. 

Vattenburna färger och lacker har inte kunnat ersätta de lösningsmedelsbaserade. De har 
successivt blivit bättre, men orsakar fortfarande fiberresning och träsvällning. De kan 
sällan torkas och härdas i korta ytbehandlingslinjer, byggda för syrahärdande lacker. 
Andra nackdelar nämns, varav flertalet ofta kan elimineras genom enkla åtgärder i 
samband med ytbehandlingsprocessen. Ytkraven är inte alltid så höga, som man vanligtvis 
tror. 

Kraven i Möbelfakta är inte högre än att vattenburna lacksystem brukar uppfylla "Baskrav 
i användningsområde I " . Tveksamhet kan råda om de uppfyller "Baskrav i användnings
område I I " , dvs de krav som gäller för bordsskivor, bänkskivor, kök och badrum. Jämfört 
med alla andra ytor i möbelproduktionen, utgör de nyss nämnda en förhållandevis liten 
del. Alternativt kan de t ex lackeras med UV-lack, eller UV-lack i kombination med 
uretanlack. 
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2. HISTORIK 

Intresset för färg som uttrycksmedel, för dekoration och som utsmyckning är 
mångtusenårigt. När man i Egypten, Grekland och Romarriket smyckade sina byggnader 
och möbler fanns det en god kännedom om framställning av jord- och växtfårger, 
limämnen, vegetabiliska oljor, hartser och vax. Linoljans egenskaper var redan då högt 
uppskattad. Man visste att tillsats av blyglete påskyndade torkningen. När européerna kom 
till Kina och Japan fick de se lackarbeten i rött, svart och guld. De lärde sig hur man i 
dessa länder skyddade och konserverade trä med oljor, vax och lack och de fann 
träarbeten, som efter århundraden inte påverkats av klimatet. 

Ordet lack och alla dess språkvarianter, kommer av hinduiska ordet "lakh", som betyder 
"hundratusende" och syftar på de sköldlöss som vid angrepp på bl a fikusväxter 
producerar schellack. Denna typ av lack användes i stor omfattning som polityr till fmare 
möbler. 

Behandlingar med vax hade sin höjdpunkt under medeltiden. På 1500- och 1600-talen 
anslöt man mer än tidigare till tanken att träet skulle skyddas och förskönas genom 
linoljeboning. Därefter har linoljan även förädlats och tjänat som råvara i fernissor, färg 
och lack. Innan färgen eller lacken applicerades, brukade man lägga en oljegrund, för att 
på så sätt skydda träet på djupet. Oljans uppgift var också att skapa bästa förutsättningar 
för att ytskiktet skulle vidhäfta mot underlaget. Ännu fmns det snickare som aldrig skulle 
sätta in ett träfönster, utan att först stryka karm och båge med tunn linoljefärg. Vax har 
sedan medeltiden använts som ett skydd på olja och lack. Vax är lätt att stryka ut och 
torkar snabbare än olja. När ytan blivit grådaskig eller smutsig, behöver man bara lätt 
gnida ytan med en trasa, för att den skall bli blank och fm. I andra länder, t ex England 
och Belgien är möbelvård med vax och möbelpolish en rutin som i flertalet hem upprepas 
varje vecka. 

Vi behöver inte gå längre tillbaka än till mitten av 50-talet för att minnas hur modet med 
teakmöbler krävde att de skulle underhållas med "teakolja". De som var unga på 20-, 30-
och 40-talet, fick säkert hjälpa till eller såg hur husmor varje vecka polerade möblerna i 
finrummet. Stockholmsutställningen 1930 genomsyrades av den "nya tiden", som satte 
teknik i högsätet. De nya möblerna var tillverkade av stål, läder och trädetaljer täckta av 
svart blank lack. Det var också på 30-talet som Carl Malmsten, Bruno Mathsson och 
Alvar Aalto skapade möbelkonst av björk, men också i bok och andra inhemska träslag. 
Flera av Malmstens möbelmodeller fmns fortfarande i produktion. Han var noga med 
ytbehandlingen och metoderna tillämpas fortfarande vid Carl Malmstens Verkstadsskola. 
Eleverna lar sig hur möbler skall behandlas, för att ytskiktet skall harmoniera med träet 
och möbelns form. På skolan har man aldrig tvekat om, att rätt utförda behandlingar med 
olja och vax ger ett varaktigt ytskydd, som vid behov lätt kan förbättras. 

Dagens intresse för oljade och vaxade möbler har sin grund i att gamla, massiva 
furumöbler vanligtvis är starka och tidigare kunde köpas för en billig penning på 
auktioner. Men man uppskattar sällan att de är ådringsmålade, i kulörer som skall imitera 
dyrare träslag och inte heller att färgen nötts bort, där man suttit och vilat fötterna (det 
var kallt på golvet). Ofta avlutas färgen, varefter möbeln behandlas med linolja och/eller 
vax. 



När gammal färg avlägsnas med kaustiksoda, sker det en kemisk påverkan av träet, så att 
det blir gulbrunt och denna kulör förstärks om träet inoljas. Här fanns den första 
upprinnelsen till en möbelproduktion, som danska möbelfabrikanter bättre förstått att 
umyttja än deras nordliga grannar. Danskarna insåg, att tillgången på gamla furumöbler är 
begränsad och att man sällan hittar hela uppsättningar av bord och stolar eller en hel 
sovrumsmöbel. De befinner sig också närmare ett stort land, Tyskland, vars invånare 
blivit förmögna och där många är miljömedvetna och älskare av furumöbler. Tyskarna är 
en stor grupp som frågar efter naturnära möbler. 

Inget hindrar att oljor och vax kommer att användas även i fortsättningen. Tvärtom. Som 
vi nämnt i inledningen finns det krav från myndigheter, som förutsätter att ytbehandling 
sker med material som inte avdunstar lösningsmedel eller andra skadliga ämnen. Den 
uppgiften har färgfabrikanterna bara delvis kunnat tillgodose, t ex med vattenburna 
produkter samt med UV-härdande klarlack. Dessa har bara delvis bidragit till mindre 
utsläpp av lösningsmedel. Den minskning som skett beror främst på metodförändringar i 
produktionen, mindre förbrukning per ytenhet, rening av utsläppen samt varit resultatet av 
en konjunkturnedgång, vilken drastiskt minskat produktionen av bostadsfastigheter och 
villor. Konsumenternas oro för framtiden har medfört att t ex försäljningen av möbler 
under de senaste åren varit mycket låg. 

3. VAD KÄNNETECKNAR BEHANDLINGAR MED LUT, Q U A OCH VAX? 

Efter cirka 40 års användning av syrahärdande färg- och lack, vet man inom svensk 
träindustri hur detta ytbehandlingssystem fungerar samt dess fördelar och brister. 
Bristande kunskap om ytbehandlingssystem, som i stor omfattning används i andra länder, 
medför ofta en negativ inställning till dem. Så är det i länder som inte använder 
syrahärdande lacker. I Belgien framhålls hur enkelt det är att använda cellulosalack och 
hur lätt det är att polera och reparera sådana ytor. Italienska träindustrier föredrar 
uretanlacker, som ger högblanka, resistenta ytor, som inte behöver poleras. De använder 
också polyesterlack för att snabbt få fylliga ytskikt. Där talar man inte om att styren luktar 
illa eller är störande för dem som bor nära möbelfabriker. En negativ inställning till 
lutbehandlingar, oljor och vax, som troligtvis skapats genom hörsägner, finns i svensk 
träindustri. Många har fått uppfattningen att en lutlösning, baserad på pyrogallol, är så 
hälsofarlig att ämnet inte får användas i Sverige. I verkligheten finns det inget sådant 
förbud. Ämnet betecknas som farligt, liksom flertalet ämnen som ingår i ytbehandlings
material, men bildar inga ångor som kan inandas. Produktionstekniska aspekter har 
successivt medfört att många danska möbelindustrier hellre använder s k lutbets än 
lutbehandling i två steg. Valet mellan dessa två metoder torde vara respektive tillverkares 
ensak. 

3.1 Några skäl att använda lut, oljor och vax 

Oljor, vax och s k lutbehandlingar har inte tidigare betraktats som alternativ till 
vattenburna eller lösningsmedelsbaserade färg- och lacksystem. En allmän missuppfattning 
inom möbelindustrin tycks råda, att möbler som behandlats med lut, olja eller vax inte kan 
deklareras enligt Möbelfakta. Något sådan hinder finns inte. En annan felaktig uppfattning 
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är att behandlingar med lut inte får utföras i Sverige, om doppning sker i pyrogallol-
lösning. Det finns inget förbud att använda detta ämne, vilket för övrigt kan ersättas med 
det närbesläktade garvämnet tannin, som bl a finns i te och vin. Det är också oriktigt att 
behandlingar med lut, olja och vax endast kan utföras manuellt, enligt gamla 
hantverksmetoder. Maskiner och utrustningar har utvecklats i vilka lut, olja, och/eller vax 
samt såpa kan appliceras lika snabbt och rationellt som lösningsmedelsbaserade lacker. 

Flera skäl talar för behandlingar med lut, oljor och vax: 

Dessa ytbehandlingsmaterial avspaltar inte formaldehyd. 

De innehåller vanligtvis endast små mängder organiska lösningsmedel, vilket är en 
väsentlig faktor när ytbehandlande träindustrier skall minska utsläppen. Vattenburna 
oljor och vax, innehåller inte några organiska lösningsmedel. Det uppstår som regel 
inte heller några miljöfarliga restprodukter från nänrnda produkter. 

Övergång till oljor och vax kan minska koncentrationen av lösningsmedel i 
arbetsmiljön. 

Efterfrågan på träprodukter behandlade med lut, oljor och vax ökar både på 
kontinenten och i Norden. Furu, gran, björk, al och bok är träslag som mycket väl 
lämpar sig för denna behandling. 

Ytskydd av olja eller vax, som får ett regelbundet underhåll, blir med tiden 
successivt fylligare och mer beständiga mot vätskor. Eventuella fläckar, repor och 
små skador kan repareras av brukaren. 

3.2 Vad är bioytbehandlingar? 

Skall alla behandlingar med lut, olja och vax betraktas som miljövänliga och biologiska? 
Svaret är nej. Vissa golv- och möbeloljor på marknaden innehåller mer än 50 % högaro-
matisk lacknafta eller fotogen. Det finns s k lutbets, som nästan uteslutande innehåller 
organiska lösningsmedel och i de fall cellulosalacker används, innehåller dessa ca 
70-80 % lösningsmedel. Produkter som innehåller dessa ämnen kan absolut inte betecknas 
som miljövänlig bioytbehandling. Vad som är naturprodukter bör inte vara svårt att 
fastställa. Gränsdragningen mellan vad som är miljövänligt och inte, är däremot svårare 
att dra. En produkt som syntetiserats eller på annat sätt förädlats är egentligen inte längre 
en naturprodukt. Tanken att en namrprodukt generellt skulle vara ofarlig för människor är 
dock orimlig. Många namrliga ämnen är mycket giftiga eller farliga, varför natur
produkter inte automatiskt kan kallas miljövänliga eller ofarliga för hälsan. Biologi är 
läran om levande organismer eller vetenskapen om det organiska livet. Betecknande för 
"bioytbehandlingar" bör vara att ytbehandlingsmaterialet inte innehåller ämnen, som 
skadar den biologiska balansen i miljön. 

Till ledning för brukaren skall leverantörens varuinformationsblad innehålla uppgift av 
betydelse för identifiering och riskbedömning av produktens fysikaliska, kemiska och 
biologiska data. 
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I en tysk tidskrift /se ref 1/ finns en uppgift om att biologiskt producerade möbler skall 
vara: 

till övervägande del tillverkade av massivt trä. 
sammanfogade med lim utan formaldehyd. 
ytbehandlade med naturliga oljor och vax, helst utan syntetiska ämnen och organiska 
lösningsmedel. 

Denna definition är inte officiell. Tolkningen av en sådan definition kan bli mycket 
subjektiv, eftersom den varken säger vilka lösningsmedel som inte får användas eller vilka 
mängder som får ingå i ytbehandlingsmaterialet eller per ytenhet. Den säger inte heller i 
vilken omfattning andra material, såsom plast och metall får användas. Diskussionen bör i 
stället utgå från vad som är acceptabelt ur biologisk synpunkt, ur konsumentsynpunkt och 
vad som är praktiskt hanterbart i träindustrin. Man bör således söka material och metoder, 
som minskar förbrukningen och utsläppen av organiska lösningsmedel och inte skapar 
problem för konsumenten. 

3.3 Miljömärkning av möbler 

Kundens val av möbel torde generellt sett utgå från en bedömning av möbelns pris och 
helhetsupplevelsen av denna. Vid första anblicken frågar sig nog få köpare hur den 
producerats och om den t ex uppfyller Möbelfaktas baskrav. Dessa frågor kommer vid ett 
eventuellt medlemskap i EU att tillskrivas producentansvaret och regler för CE-märkning. 
Kriterier för miljömärkning av träprodukter har hittills endast fastställts för byggskivor i 
Tyskland (Blauer Engel) och av Nordisk Miljömärkning (Svanen). Dessa kriterier 
fokuseras dock helt till byggskivors avspaltning av formaldehyd /se ref 21. Vid Nordisk 
Miljömärkning sammanställs "Miljökriterier för trämöbler och inredningar". Se gärna 
närmare på rapporten, som bland annat ser på miljöbelastning angående resurser (träslag 
och material), energiförbrukning, utsläpp, emballage och hälsa vid olika skeden i 
produktens livscykel, från råvaruutvinning till återvinning/destruktion. 

3.4 Ytresistens enligt Möbelfakta 

Den enskilde konsumenten har mycket liten möjlighet att ställa några krav på 
fabriksproducerade möbler. Möbelfakta är Möbelinstitutets deklarationssystem för möbler 
och kök. Systemet innehåller olika kravnivåer. Dessa krav samordnas med motsvarande 
organisationer i övriga nordiska länder och anpassas till europeiska standarder. 

Möbelinstitutet har genom särskilda utredningar undersökt ytors tålighet i löpande 
produktion för att kontrollera hur såväl dagens som morgondagens färg- och lacksystem 
klarar ytkraven i Möbelfakta /se ref 3/. Redan när Möbelfakta skapades, tog man hänsyn 
till såväl obehandlade möbler som möbler som behandlas med olja och/eller vax. Paragraf 
3 i Möbelfakta säger att: Möbler som deklareras enligt denna anvisning skall uppfylla 
krav på brukbarhet enligt kravspecifikation avseende mått, stabilitet och övriga funktions-
och säkerhetskrav och uppfylla minst baskrav enligt kravspecifikation för hållbarhet, ytors 
tålighet och välgjordhet. Beträffande ytors tålighet säger ett tillägg: "krav för ytors 
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tålighet utgår för möbel som deklareras 'utan ytbehandling', 'oljad yta', 'vaxbehandlad 
yta' eller annan ytbehandling, som kräver efterbehandling". Konkret innebär tillägget att 
möbler behandlade med olja, vax och dylikt kan deklareras enligt Möbelfakta, men att 
kraven för ytors tålighet utgår på grund av att ytorna går att reparera. Det betyder inte att 
behandlingar med olja och vax inte skulle tåla påfrestning i form av ftikt, alkohol eller ett 
normalt slitage. Hur stor påkänning ytan tål, beror på hur ytskiktet är uppbyggt. Tunna, 
magra skikt tål mindre. En yta som stegvis har mättats med olja och/eller vax, kan tåla 
lång inverkan av olika vätskor. Under alla omständigheter tål en oljad yta handsvett och 
fett och den kan repareras. Ytskiktet kan färgas av t ex rödvin, men om tillräcklig mängd 
olja har applicerats, kan kanske inte vinet tränga igenom oljeskiktet. 

I likhet med härdlacker har oljor och växer olika fyllighet (eg torrhalt) och de ger ytskikt 
som kan ha god eller dålig resistens. Man måste därför testa fabrikanternas olika 
produkter, för att kunna avgöra hur ytbehandlingen skall utföras, hur stor mängd som 
skall appliceras och hur lång tid ytbehandlingsmaterialen måste torka, innan ytskiktet har 
nått bästa resistens och kan testas. Kanske finner man att möbeln bör behandlas vid 
upprepade tillfällen och att detta kan utföras av brukaren. Se kapitel 7, Underhåll av 
oljade och vaxade produkter. 

4. KRAV PÅ UNDERLAGET OCH TRÄBEARBETNINGEN 

4.1 Synpunkter på valet av massivt trä 

När produkter skall behandlas med lut, olja och/eller vax, finns det skäl att noga överväga 
metoderna för träbearbetning och träslipning. Även valet av virke och hur träet skall 
exponeras kan övervägas. Dessa faktorer är speciellt viktiga när det handlar om möbler 
som är kopior av hantverksmöbler eller då form och utseende liknar äldre tiders 
allmogemöbler. 

I möbler som tillverkades av gårdssnickare och vid snickerifabriker under 1800-talet och 
fram till början av 1900-talet användes ofta breda furubräder. Dessa sågades tangentiellt 
ur stockarna och fick därför liggande årsringar. Det var naturligtvis enklare att använda 
breda bräder, som det då fanns gott om, än att limma ihop flera smala bräder. Bordskivor 
tillverkade av breda furubräder med liggande årsringar har ett mönster, som är typiskt för 
träslaget. Sådana skivor påverkas mest av luftens fuktighet, vilket innebär att de sväller 
och blir vågiga under sommarhalvåret och planare under vintern. Om inte torkprocessen 
har utförts på rätt sätt kan träet spricka, när luftftiktigheten är låg. 
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Radiell 

Tangentiell 

Figur 1. Radiell respektive tangentiell riktning i en trädstam. 

Numera tillverkas möbler vanligtvis av limfog, som består av stavar eller lameller, 
sågade ur plank. När lamellerna fogas samman, har de stående årsringar (s k radiellt 
snitt), vilket ger limfog med randigt virke. I limfogen uppträder kärnved som mörka, 
långa, raka fält och frodvuxet virke ger blonda, raka fält, med svagt markerade ränder. 
Effekten är mest iögonfallande på plana skivor och den förstärks vid omfärgning, 
lutbehandling och av vätande ytbehandling. 

Figur 2. Radiellt snitt till vänster och tangentiellt snitt till höger 
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4.2 Krav på träbearbetningen och träslipningen 

Kravet på god träbearbetning, väl utförd träslipning och efterföljande renborstning, kan 
inte nog poängteras. Dessa moment lägger grunden för hög ytkvalitet, liten förbrukning av 
ytbehandlingsmaterial samt en rationell och problemfri produktion /se ref 4, 5/. 
Behandlingar med lut, olja och vax utgör inga undantag. Tvärtom finns det anledning att 
utföra dessa moment med större noggrannhet, eftersom oljor och vax ofta kan ha lägre 
torrhalt än färg och lack och som regel appliceras i mindre mängd per ytenhet. Oljor har 
ju dessutom förmåga att tränga ned i underlaget, vilket gör att ytan kan verka mager och 
torr, när oljan har oxiderat. Olika material och metoder kräver anpassning ti l l 
förbehandlingen. Mer om detta framgår av följande text och i respektive kapitel, som 
redogör för material, metoder och utrustningar. Med god träbearbetning avses att den 
utförs med rätt slipade, skarpa verktyg, som har rätt periferihastighet. Det är också viktigt 
att matningshastigheten inte är så hög, så att t ex kutterslag framträder när träet är 
ytbehandlat. Även bearbetningen av detaljemas ändar måste utföras noggrant och på rätt 
sätt. Om inte verktyget är skarpt eller om matningshastigheten är för hög, kommer 
verktyget att slita fibrerna ur ändträet. Dålig kantbearbetning kan inte kompenseras med 
kraftig avverkning vid kantslipningen. Slipning med grova band medför att bets eller lut 
sugs in så kraftigt i ändträet, att kulören blir mycket mörkare än på övriga delar av 
detaljen. I sämsta fall kan insugningen bli så kraftig att ändträet får 10-20 mm långa, 
mörka färgstråk. Detaljen måste kanske kasseras då avslipning och ny behandling 
vanligtvis inte är möjlig. Lika viktig för slutresultatet är träslipningen, som skall utföras 
med skarpa, rena slipband och bandkombinationer som inte ger sliprepor i ytskiktet. En 
väl slipad yta kräver mindre mängd ytbehandlingsmaterial och är nödvändig för ett bra 
resultat vid glättning och polering av oljad eller vaxad yta. Bets- och lutlösningen har 
dock svårt att tränga ned i trä som slipats med alltför fina eller slitna slipband. För ökad 
insugning måste underlaget evenmellt slipas med grövre band, än vad som används för 
klarlacker. 

När trä endast skall oljas eller växas, kan det vara lämpligt att sista slipbandet är 
finkornigt och kanske görs något oskarpt, så att viss glättning uppstår. Att genomgående 
använda oskarpa slipband är däremot förkastligt. Resultatet visar sig i att träet har svällt 
och ytskiktet är ojämnt efter ytbehandlingen. I vissa sammanhang, t ex när en 
lutbehandlad, mycket rustik karaktär önskas, kan slutresultatet bli bättre om slipband med 
grova korn används. 

4.3 Kravspecifikation styr slipoperationen 

Kvalitetskraven skall alltid ligga till grund för träbearbetningen, slipoperationen och 
ytbehandlingsprocessen. Kvalitetskraven, uppställda i en kravspecifikation, skall finnas på 
respektive arbetsplats och leda till kontinuerlig kvalitetskontroll. På så sätt når man både 
önskad kvalitet, bästa kapacitet och god produktionsekonomi. Koordinationen av 
träbearbetningens och ytbehandlingens insatser skall leda ti l l att företaget når sina 
kvalitetsmål. 
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4.4 Förbehandling före omfargning 

Förr var det en regel att trä skulle vattenslipas före omfargning (betsning). Med denna 
metod fick man ett betydligt jämnare ytskikt och behövde inte använda så mycket 
ytbehandlingsmaterial. Man vann också tid, eftersom oljor och fernissor behövde flera 
dagar för att torka. Vid porfyllning med cellulosalack fick lackskikten torka och sjunka 
under ett par eller flera veckor innan poleringen påbörjades. Vad man idag vinner på att 
vattendränka trä före ytbehandlingen, varierar från produkt till produkt. Vattendränkning 
bör utföras och kravet säger att ytan skall vara mycket jämn och slät och att betskulören 
skall vara ren, klar och vacker. Detta är möjligt i en ytbehandlingslinje, utrustad med 
slipmaskin, sprutautomat eller valsbetsmaskin, där torkning kan ske under inverkan av 
måttlig värme (max 50 °C). Träsvällningen kanske inte blir lika kraftig, som när varmt 
vatten appliceras med svamp, men tilhäcklig för att ta bort det mesta av den svällning, 
som uppstår om vattendränkning inte utförts. Metoden kan dessutom begränsas till väl 
synliga, horisontella ytor, såsom bords- och krönskivor. 

4.5 Förbehandling av feta och hartsrika träslag 

Trä som innehåller feta och/eller hartsrika partier får inget högklassigt utseende, oavsett 
om behandlingen sker med olja, vax eller klarlack. Ytbehandlingsmaterial som innehåller 
organiska lösningsmedel löser och drar upp fett och harts, vilket gör att ytan känns 
kladdig och att smuts fastnar i sådana partier. Industriellt kan fett och harts avlägsnas med 
lösningsmedel eller annat fettlösande ämne. En industriellt acceptabel metod är att spruta 
på eller med valsbetsmaskin påföra en svag lösning (2-4 %) av natriumkarbonat (kristall-
eller målarsoda). Denna behandling kan utföras i en ytbehandlingslinje enligt samma 
metod som beskrivs för s k vattenslipning i kapitel 4.4. Träet skall därefter sköljas med 
rent vatten, men resultatet blir lika bra om ytan slipas med skarpa slipband. Soda är 
basisk och förorsakar inte rostangrepp på järn- och ståldetaljer, men får inte komma i 
kontakt med aluminium. 

5. OMFÄRGNEVG AV TRÄ 

Omfärgning av trä kan ske i syfte att ersätta ett exklusivt och dyrt träslag eller för att träet 
blir mer dekorativt i en viss kulör, vilket är fallet vid s k lutbehandling, då träet även får 
ett åldrat utseende. Omfärgning sker också för att förstärka färgtoner eller för att 
ljuskänsliga träslag skall behålla sin kulör. Omfärgning efter blekning ger jämnare och 
vackrare kulörer. 

För omfärgning av trä används s k bets, vilket är en genomsynlig lösning av färgämnen, 
lösta i vatten eller organiska lösningsmedel. Betecknande för betslösningar är att de färgar 
ytan utan att täcka den. Innan färgbetserna utvecklades, användes kemikalier för att 
förändra kulören på trä. Denna metod kallas kemisk betsning och har åter blivit akmell i 
samband med s k lutbehandlingar. Kulörer erhålls när en kemikalie får reagera med träets 
garvämne eller när två komponenter får reagera med varandra. Denna metod är 
omständlig att utföra industriellt och därför har färgfabrikanterna utvecklat s k lutbets, 
som i kulörer och utseende liknar lutbehandlat trä. 
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5.1 Kemisk bets, s k enkelbets och dubbelbets 

Snickarna hade tidigare egna recept på kemikalier som blandades i vatten och penslades på 
trä. De kulörer som erhölls varierade beroende på träets innehåll av garvsyra och/eller 
den mängd av kemikalier som lösningarna innehöll. Metoden kallas kemisk betsning och 
är mest lämpad för trä som innehåller garvämnen, t ex furu och ek. Om träet saknar eller 
har för låg halt av garvsyra kan denna tillföras genom t ex doppning i eller sköljning med 
en svag garvsyrelösning. Denna metod används vid s k lutbehandling av furu, då träet 
först behandlas med garvämne, t ex pyrogallol och därefter med natronlut 
(natriumhydroxidlösning). Se kapitel 9, Ytbehandlingsutrustningar och industriell 
produktion. 

Man skiljer på enkel- och dubbelbets. Till enkelbets räcker det garvämne som finns i träet 
för den kemiska reaktion, som ger den önskade kulören. Vid dubbelbetsning appliceras 
först en förbets, som innehåller garvänme eller annat ämne. När förbetsen är helt ton-
appliceras en efterbets, som innehåller vattenlösligt metallsalt, som med garvämnet bildar 
färgade föreningar. Observera att valet av garvämne eller blandningar av olika garvämnen 
delvis bestämmer vilken kulör som erhålls. Vid kemisk betsning av furu behåller 
sommarveden sin mörka ton och vårveden sin ljusa ton, vilket kallas för positiv betsbild, 
dvs omvänt i förhållande t i l l färgbetsning. 

Figur 3. Jämförelse mellan kemisk bets till vänster (pyrogallol och natriumhydroxid) och 
färgbets till höger, dvs positiv respektive negativ betsbild. 
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Urvalet av kulörer som kan tas fram på kemisk väg är begränsat, bl a med hänsyn till att 
hanteringen av vissa kemiska ämnen kan vara förenad med risker. Andra nackdelar är att 
kemiska dubbelbetser fordrar två behandlingar och att garvänmen lösta i vatten på kort tid 
förstörs i dagsljus och av syret i luften. Därför måste lutlösningar som regel förvaras 
mörkt i tätslutande kärl. 

5.1.1 Exempel på garvämnen 

Garvämnen, garvsyror, är organiska föreningar av icke enhetlig sammansättning. De 
förekommer huvudsakligen i ved, bark, blad och frukter av vissa växter samt i 
gallbildningar. Garvsyror kan också tillverkas på kemisk väg. 

Katekol (pyrokatekin) 
En ren form av kateku. Ämnet framställs genom torrdestillation av vissa 
garvämneshaltiga substanser och består i pulverform av vita kristaller. 
Katekol är lättlösligt i vatten och mycket känsligt för dagsljus. 

Tannin, garvsyra eller galläpplegarvsyra 
Det enklaste av de i naturen förekommande garvämnena. Pulver av tannin 
är kristallinisk och svagt gulgrått. Det har dålig stabilitet löst i vatten och 
bör skyddas för direkt dagsljus. 

Pyrogallol (pyrogallussyra) 
En tre värd fenol som framställs genom upphettning av gallussyra. I ren 
form är den ett vitt pulver av små kristaller eller nålar. Ämnet är lättlösligt 
i vatten och mycket känsligt för dagsljus. 

Observera att valet av garvsyra eller blandning av olika garvsyror bestämmer delvis vilken 
kulör som erhålls på träet. 

5.1.2 Exempel på metallsal ter och kulörer 

En del av de metallsalter som nämns nedan finns i olika kemiska sammansättningar med 
varierande egenskaper och renhet. På grund av detta är vi sparsamma med förklaringar 
här och hänvisar istället t i l l en lämplig leverantör för mer information. 

Järnsulfat Ett gulaktigt/gråvitt mycket hygroskopiskt pulver. 

Järnklorid Brungul/orange kristallin massa med lukt av saltsyra. 

Kaliumpermanganat 
mörkvioletta kristaller. 

Natriumhydroxid Gut) 
Vita kristaller. 
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Eventuella utsläpp av vattenlösningar med dessa metallsalter utgör inga större problem 
eftersom reningsverken själva använder dem i större omfattning än vad som troligen skulle 
bli aktuellt på något snickeri. Man måste ändå meddela kommunen innan man släpper ut 
industriellt vatten. Vissa orter har generellt förbud mot utsläpp av vatten från industriell 
verksamhet. Vid kemisk betsning skall man givetvis bara använda lagom mycket vid varje 
appliceringstillfälle och inte hälla ut lösningarna. 

5.1.3 Exempel på kulörer och tips för egna prover 

De ovan nämnda metallsalterna fungerar som efterbetser vid kemisk betsning. Vilken 
kulör man får beror främst på vilken förbets de kombineras med. Styrkan på kulören 
beror i sin tur på vilken koncentration man har på lösningen. Man kan även kombinera 
olika förbetser eller efterbetser, men det går inte att blanda förbets med efterbets. 

Tabell: Färgtoner på furu och gran 

Efterbets 

Förbets 

Järn(lll)sulfat 
0,5% 

Järn(lll)klorid 
0,5% 

Natrium
hydroxid 
0,5% 

Kaliumper-
manganat 
0,5% 

Tannin 0,5% blått blått honungsgult ljusbrunt 

Katekol 0,5% blågrönt blågrönt brungrönt ljusbrunt 

Pyrogallol 
0,5% 

gråbrunt gråblått gulbrunt mörkbrunt 

För att få det utseende som de furumöbler har som i handeln går under benämningen 
lutade skall möblerna behandlas med en 0,5-procentig pyrogallollösning som förbets och 
en 0,5-procentig natriumhydroxidlösning som efterbets. Vilket utseende och färg man vil l 
ha är enkelt att själv prova sig fram till med hjälp av gummihandskar, tygtrasa, 
plasthinkar, kemikalier och en våg att väga med. Väg upp och rör ner kemikalien i 
vattnet. Doppa träbiten eller skölj över produkten med tygtrasan. Låt helst träbiten torka 
innan den doppas i efterbetsen. Fullt utvecklad kulör och utseende kommer inte fram 
förrän efter några timmar. Utseendet förändras även lite beroende på vilken 
toppbehandling man väljer, t ex olja eller vax. Vissa träslag t ex ek innehåller redan från 
början garvsyra. För dessa träslag räcker det oftast med en behandling med efterbets för 
att få en färgförändring. Genomgående för användandet av kemisk betsning är att man får 
varierande utseende på olika träbitar beroende på växtförhållanden och innehåll av egna 
garvämnen. Men variation och liv i utseendet är ju lite av tjusningen och det man 
efterfrågar. Speciellt runt kvistar får man ett varierat och levande utseende. 

5.2 Färgbets 

Möjligheten att omfärga trä måste ses som en tillgång för svensk träindustri. Vårt land är 
rikt på ljusa träslag som kan ersätta importerade, utrotningshotade eller betydligt dyrare 
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träslag. Urvalet av lösliga färgämnen var fram till slutet av 1800-talet litet. Upptäckten att 
anilinfärgämnen kunde utvinnas ur stenkolstjära (s k tjärfärgämnen), möjliggjorde 
tillverkning av färgbetser i alla kulörer. Anilinfärgämnen (fenylamin/aminobensen) har 
senare ersatts av azofärgämnen, framställda ur en aromatisk amin och en s k kopplings
komponent, t ex fenol eller karbonylförening. (Se leverantörens varuinformationsblad.) 

Färgbets kan indelas i två huvudgrupper; vattenbaserade och lösningsmedelsbaserade. 
De innehåller syntetiska färgämnen, antingen lösliga i vissa organiska lösningsmedel eller 
vatten, som binds vid träets fibrer. Vid tillsats av olämpligt lösningsmedel, sker en 
utfällning av färgämnet, vilket sjunker till botten av kärlet i form av små kom, som på 
den betsade ytan kan ses som föroreningar. Vid färgbetsning suger träets mjuka partier 
upp mer bets än de hårdare partierna, s k negativ betsbild. Det omvända förhållandet 
gäller vid kemisk betsning, s k positiv betsbild. 

Ljushärdigheten hos lösliga färgämnen varierar och bestäms genom s k Xenontest, enligt 
en textilfärgskala graderad 1-8 (1= sämst, 8=bäst). Kulörer som snabbt bleks av solljus 
(ultraviolett ljus) är blå och röd (bruna kulörer består av svart och rött). För att förstärka 
färgbetsers ljushärdighet kan s k mikropigment, mycket finrivna pigment, tillsättas. Dessa 
är dock inte lösliga och faller därför till botten på kärlet (sedimenterar). Tillsats av ett 
förtjockningsmedel, gör att pigmentet inte sjunker så snabbt. Vid sprutning bör betsen 
alltid stå under kontinuerlig omrörning eller cirkulation, annars finns risken att kulören på 
godset kan variera. 

Med benämningen lasyr avses en (laserande) ytbehandling, i vilken ytskiktet inte helt 
döljer underlaget. Man skall således kunna urskilja underlagets struktur genom lackskiktet. 
Lasyrer innehåller pigment, bindemedel, vatten eller lösningsmedel. Steget mellan bets 
och lasyr kan vara svävande. Betser som innehåller stor andel mikropigment kallas ibland 
för lasyrbets. 

5.2.1 Vattenbets 

Vattenbetser är, som namnet säger, färgämnen lösta i vatten. Detta är dock inte hela 
sanningen. Betser finns dels i form av pulver, som löses i vatten, dels som bruksfärdiga 
betser för sprutning, doppning och valsapplicering. 

Vatten är dåligt vätande, varför det inte är uteslutet att det även finns lite lösningsmedel i 
betslösningen. Färgfabrikanten kan även ha tillsatt bindemedel, för att "insugningen" skall 
bli jänrn. Pulverbets innehåller ett salt som ökar pulvrets volym, förbättrar dess löslighet 
och vätande förmåga. 

Före mitten av 1900-talet var det allmänt vedertaget, att träet före betsningen skulle 
vattenslipas, dvs först vattendränkas och sedan slipas lätt. På feta träslag (t ex ftiru) skulle 
ytan först rensas från fett och harts genom tvättning med alkaliska ämnen, t ex 5 % 
kristallsoda i varmt vatten, varefter ytan sköljdes med rent vatten. 

För att minska träsvällningen vid vattenbetsning bör torkningen av betsen ske så snabbt 
som möjligt och helst i kombination med värme och kraftig ventilation, s k forcer-
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konvektion. Även torkning med mikrovågor och IR-strålning är, i kombination med god 
ventilation, lämpliga metoder. 

Sker betsning genom doppning, kan hetsen värmas t i l l 40-50°C och evenmellt även en 
mindre mängd animaliskt lim tillsättas i betslösningen. För att påskynda avdunstningen 
och minska fiberresningen vid sprutning, går det att värma vattenbetsen i en s k 
färgvärmare. 

Manuell applicering sker med pensel, "björn" (plyschklädd klots), svamp, genom 
doppning eller med sprutpistol. Automatisk applicering sker genom sprutning (även 
elektrostatisk), valsbetsning, vakuumapplicering eller sköljning. Se kapitel 9, 
Ytbehandlingsutrustningar och industriell produktion. 

5.2.2 Lösningsmedelsbets 

När lösningsmedelsbetser började att användas inom träindustrin, först som s k spritbetser, 
med relativt dålig ljushärdighet och senare baserade på ljushärdigare färgämnen och 
blandningar av olika lösningsmedel, kunde betsning ske rationellt, utan besvärande 
fiberresning och utan föregående vattenslipning. Men då lösningsmedel är kraftigt 
vätande, blev betsbilden ofta mörkare eller mustigare, i förhållande till samma kulör av 
vattenbets. På vissa träslag, t ex bok, gör den bättre vätningen att vissa (sugande) partier 
blir mycket mörka, medan hårda partier, t ex blixt i bok, framträder som ljusa fläckar. 

Betser baserade på lösningsmedel verkar också lösande på harts och fett, vilket förorsakar 
svällningar och blanka fläckar i lackskiktet. Problemet ökar vid kombination av olämpliga 
lösningsmedel, tjocka lackskikt och stark värme under härdningen. Färgfabrikanter känner 
till dessa problem och kan på teknisk väg minska eller helt eliminera dem. Problemet är 
vanligtvis större på nyligen avverkad och snabbt torkad furu. Lösningsmedelsbetser kan, 
liksom vattenbetser, innehålla olika form av tillsatser, såsom bindemedel och 
förtjockningsmedel, som skall medverka ti l l ett gott betsresultat. 

Applicering sker genom automatisk eller manuell doppning i kapslat och välventilerat 
utrymme, manuell eller automatisk sprutning, i vissa fall även elektrostatisk sprutning 
samt genom valsbetsning, vakuumapplicering eller sköljning i automat. Se kapitel 9, 
Ytbehandlingsutrustningar och industriell produktion. 

Lösningsmedelsbetser består nästan uteslutande av organiska lösningsmedel (kolväten), 
vilka förorsakar luftföroreningar. Riskerna med lösningsmedel torde vara väl kända inom 
träindustrin och att färgfabrikanter i sina recepmrer successivt byter till andra 
lösningsmedel, vars inverkan på människor bedöms vara mindre hälsofarliga. Se även 
kapitel 10, Hälsorisker och miljöaspekter. 

5.2.3 Lutbets och syrabets 

En nackdel med kemiska dubbelbetser är att de måste appliceras i två steg, om träet inte 
innehåller tillräcklig mängd garvsyra, och kräver lång torktid för att den kemiska 
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reaktionen i träet skall bli fullständig. En annan nackdel är de hälsorisker, som kan finnas 
vid hantering av metallsalter och andra ämnen. Därför har färgfabrikanterna utvecklat s k 
lutbetser, som kan appliceras i samma utrustningar som för bets och torkas i 
konventionella torkugnar, med IR-strålning eller mikrovågor. 

Vissa lutbetser på marknaden är kombinationer av kemisk bets och färgbets. För att få rätt 
kulör måste de i regel påverka träet under 5-10 minuter, innan torkningen påbörjas. 

Vissa färgfabrikanter säljer s k syrabets. Detta är blott en benämning på vatten- eller 
lösningsmedelsburen färgbets, vars kulör och betseffekt skall efterlikna trä som behandlats 
med syror. Förr utfördes syrabetsning hantverksmässigt, med salter och syror, som 
neutraliserades, innan ytan skyddades med klarlack. Denna metod är idag ointressant. Ur 
arbetsmiljösynpunkt är det olämpligt att hantera hälsofarliga kemikalier, som dessutom kan 
orsaka rostskador på maskindetaljer och ventilationskanaler. Av ovanstående beskrivning 
framgår att benämningar såsom lutbets och syrabets tekniskt sett inte är korrekta. 
Begreppsförvirringen blir ännu större, när benämningen används för kulörer som tagits 
fram med färgbets, vilka t ex innehåller mikropigment och/eller bindemedel, och inte ger 
en positiv betsbild. Konsumenten förstår vanligtvis inte skillnaden mellan lutbehandling 
och lutbetsning. När möbler tillverkade enligt de två metoderna står intill varandra kan 
kunden kanske ha anledning att ftindera över varför utseendet varierar något mellan lutade 
furumöbler. 

Tabell: Sammanställning över olika betsers egenskaper. 

Typ av bets 

Kemisk Färg bets Lasyr Kombination av 
kemisk bets och 

färgbets 

Färginträngning mycket god god på träytan god 

Genomslipning nej ja ja ja 

Positiv/negativ 
betsbild 

positiv neg/pos positiv positiv 

Ljusbeständighet god god god god 

Vattenbestän
dighet 

god dålig god dålig 

Typ av färgämne kemikalier färgämnen pigment kemikalier 

Färgstyrka delvis variabel variabel variabel variabel 

Kulörval/ 
intermix 

begränsad obegränsad obegränsad obegränsad 

Lagerstabilitet begränsad obegränsad obegränsad obegränsad 

forts. 
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Typ av bets 

Kemisk Färgbets Lasyr Kombination av 
kemisk bets och 
lasyr 

Korrosiv ja nej nej nej/svagt 

Applicering manuell + 
sköljning 

manuell + 
sprutning 

sprutning manuell + 
sköljning 

Industriell delvis ja ja ja 

Krav på 
toppbehandling 

nej ja ja ja 

5.3 Blekningsbets 

Trä kan blekas, för att antingen ges ett blondare utseende än det ursprungliga eller för att 
efter blekningen omfärgas t i l l sin ursprungliga, eller annan kulör. Metoden förekommer 
inte industriellt i Sverige, men kan vara av mtresse för möbelindustrier som tänker 
exportera till länder inom EU. Körsbär och andra klassiska träslag bleks, för att efter 
omfärgningen med vatten- eller lösningsmedelsbets få en jämnare och mer ljushärdig 
kulör. För metoden används peroxid eller annan blekningsaktivätor, som sedan 
neutraliseras. Det handlar alltså inte om en egentlig bets. Denna process kan påskyndas 
med en värmechock. Inga peroxider får finnas i träets porer efter blekningen. 

Exempel: Rödbok kan blekas i ytbehandlingslinje. Peroxid appliceras med valsbetsmaskin, 
som skall ha mjuk mossgununivals. Neutralisering sker med ammoniaklösning, som 
appliceras med en halvhård gummivals. 

6. RÅVAROR 

På marknaden förekommer många olika typer av oljor och vax med varierande innehåll. 
Vilken fimktion råvaror och tillsatser har, underlåter ofta leverantören att uppge. 
Användaren kan få huvudbry när tillverkarna i sina produktdatablad använder fantasinanm 
eller flera, ibland felaktiga, namn på en och samma råvara. 

Av leverantörens varuinformationsblad skall klart framgå vilka änrnen som ingår i 
produkten och i vilken mängd. Varunamn och fantasinamn får endast användas i reklam-
och annonstexter. 

6.1 Oljor, balsam och harts 

Oljor som används för behandling av trä, är i regel blandningar av olika slag. Dessa kan 
innehålla alkyd, harts, balsam och lösningsmedel, formulerade för att ge produkten 
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specifika egenskaper med hänsyn till dess användningsområde och/eller pris. Vissa oljor 
har t ex förmåga att tränga långt in i trä och de ger på så sätt ett djupverkande skydd. 
Andra lägger sig på träets yta och kan skydda mot slitage. Olja för golv kan både tränga 
in i träet och bilda en skyddande f i lm. 

Oljor för ytbehandlingsprodukter kommer främst ur växtvärlden, men även animalisk olja 
och mineralolja förekommer och kan förädlas genom olika slags processer. De har t ex en 
viktig funktion som råvara vid framställning av alkyder och i kombination med naturharts, 
syntetiskt harts och i nitro- och acetylcellulosa. Skillnaden mellan olika oljors 
torkhastighet beror på deras innehåll av olika fettsyror. 

Oljor kan emulgeras, dvs finfördelas i vatten och man slipper därmed använda organiska 
lösningsmedel. Oljor kan också infärgas (pigmenteras) och kallas då lasyr. När färgad olja 
appliceras direkt på träet, sugs mer olja in i de mjukare, frodvuxna partierna, i ändträ och 
där grova slipband används. Ytan blir flammig, vilket i vissa fall kan uppfattas positivt, 
t ex på svarvade furustolar eller som störande, t ex på skivor av bok. 

Torkprocessen hos oxidativt torkande oljor kan påskyndas katalytiskt vid tillsats av 
torkmedel. Detta kan vara ett s k sickativ, som innehåller en eller flera av metallerna 
kobolt och/eller mangan i form av naftenat, lösta i lacknafta. Som spädningsmedel 
används främst terpentin och lacknafta. Lacknafta oxiderar inte och är sämre lösande än 
terpentin, men vanligtvis tillräckligt bra, för att kunna användas i oljor. God ventilation 
påskyndar också torkprocessen. Se kapitel 9, Ytbehandlingsutrustningar och industriell 
produktion. 

Här nedan beskrivs några av de oljor som används i produkter för behandling av trä samt 
i följande delkapitel även några av de komponenter som kan förekomma i oljor. 

6.1.1 Vegetabilisk olja 

Vegetabiliska oljor utvinns ur frön, nötter, träd och växtdelar. För att kunna användas 
som träskyddsmedel måste vissa förädlas, genom värmebehandling. Nedanstående 
uppräkning är alfabetisk och inte efter oljornas betydelse för behandling av trä eller i 
ytbehandlingsmaterial. 

Japansk träolja 
Erhålls främst av växtsaft från det östasiatiska trädet Ruhs vernicifera. Av 
denna olja framställs blank japanlack. 

Kastor- eller castor olja. 
Se Ricinolja. 

Kinesisk träolja. 
Se Träolja. 

Kokosolja Kommer ur nöten från palmen Cocos nucifera. Nötvitan torkas t i l l kopra 
och ur denna extraheras olja, som används i många produkter i vårt dagliga 
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liv. Kokosolja kan behandlas på olika sätt och den används i ett stort antal 
ytbehandlingsmedel. 

Linolja En torkande olja från frön av växten Linum usitatissimum. Oljan ingår som 
den vanligaste och ofta den viktigaste beståndsdelen i träskyddsmedel. 
Linolja, och särskilt "rå" linolja, oxiderar (torkar) långsamt. Linolja 
förekommer i olika kvaliteter, beroende på växtplats och typ av beredning. 
Kallpressad linolja är mörkt citrongul och tjockflytande. Varmpressad eller 
s k kokt linolja, är ljusare, inte lika klar och torkar fortare. Linolja kan 
även utvinnas genom extraktion, vilket innebär att den dras ut med hjälp av 
en vätska, t ex alkohol, under måttlig värme, varefter vätskan får avdunsta 
tills lämplig konsistens erhålls. 

Oiticicaolja Utvinns ur nötter av Licania rigida, ett träd som växer i Brasilien. Den har 
egenskaper som liknar träolja, men är mindre vattenfast och sprödare. 

Pinjeolja Utvinns ur tall av arten Pinus pinea, som växer vid Medelhavet. 
Benämningen pinjeolja används troligen även på tallolja, som utvinns ur 
andra tallarter. 

Ricinolja En icke-torkande olja, som utvinns ur frön från en tropisk buske av arten 
Ricinus communis. Skalade frön ger den ofärgade eller svagt gulfärgade, 
tjockflytande ricinoljan, även kallad kastorolja. Genom dehydratisering av 
ricinolja erhålls torkande ricinéolja, även kallad DCO-olja (dehydrated 
castor oil). Denna är elastisk och gulnar inte och har i form av alkyd stor 
användning inom färgindustrin. 

Rosmarinolja 
Kommer från busken Rosmarinus officialis, som växer i Medelhavs
länderna. Växtens barrlika, oljehaltiga blad och dess grenar ger en eterisk, 
starkt doftande olja, som används i parfymer och lindrigt retande liniment 
och salvor. 

Sojaolja Utvinns ur frön från baljväxten Soja hispida. Oljan är icke torkande, men 
efter behandling till alkyd, har den stor användning inom färgindustrin, då 
den är elastisk och inte gulnar. 

Tallolja Erhålls genom destination och förestring av tallråolja och kan sägas vara en 
biprodukt från cellulosaframställning. Talloljealkyd, ingår i syrahärdande 
färg och lack, dels för att ge produkten specifika egenskaper och dels som 
en prisreducerande tillsats. 

Träolja Även kallad kinesisk träolja eller tungolja. Utvinns ur frukterna från 
träden Aleurites fordii och Aleurites montana. Av träoljan kokas den lack 
som används till berömda kinesiska och japanska lackarbeten. Träolja är 
vattenavvisande och snabbtorkande samt råvara för Kinalack. 

Tungolja. Se Träolja. Tungolja är också benämning på viss typ av petroleumnafta. 
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6.1.2 Mneralolja 

Mineralolja eller petroleumolja består vanligen av en blandning av mättade kolväten. I 
namren förekommer kolväten som huvudbeståndsdelen i petroleum, ur vilken paraffmolja 
utvinns. Denna är inte torkande, men kan tillsammans med andra oljor och/eller vax 
lämna en klibbfri f i lm. Paraffmolja har ingen smak och doft och används därför bl a t i l l 
inoljning av trä och redskap, som kommer i kontakt med livsmedel. 

6.1.3 Standolja 

Standolja är beteckningen för torkande olja eller blandning av oljor, som genom 
värmebehandling polymeriserats. Vid polymerisation bildas nya kemiska grupper då 
omättade föreningar avlägsnas, vilket också leder till att oljan får en högre viskositet. 

6.1.4 Vattenburen olja 

Oljor kan emulgeras, dvs finfördelas i vatten. Nackdelen är att vatten avdunstar långsamt 
samt orsakar svällning och fiberresning. Vattenburen olja tränger inte heller lika snabbt 
och djupt in i träet, som olja spädd med organiska lösningsmedel. Vid industriell 
användning av vattenburna oljor, kan svällning och fiberresning minimeras om 
torkningsförloppet sker snabbt, dvs genom tillförsel av värmeenergi i kombination med 
god ventilation. 

6.1.5 Balsam 

Balsam, är halvflytande, ofta väldoftande blandningar av hartser och flyktiga oljor. 
Balsam hade tidigare en stor betydelse i medicinen vid behandling av yttre sår. Abies 
balsamea, balsamgranen, som växer i Nordamerika, lämnar ett trögflytande ämne som 
kallas Kanadabalsam. Även viss tallarter lämnar balsam. 

61.6 Harts 

Namrharts är främst kåda från olika trädslag, t ex dammaraharts, kolofonium, mastix, 
schellack m fl. Namrhartser kan även indelas efter ålder, i fossila, halvfossila och 
recentahartser. Undantaget är schellack. Namrhartser kan ersättas eller kombineras med 
syntetiska hartser. 

Dammaraharts 
Erhålls ur frö av indiska träd, tillhörande släktet Shorea. Agathis dammara 
är ett högt träd med platta, lansettlika blad, som utsöndrar stora mängder 
harts, så kallat ostindisk dammaraharts eller manilakopal. Hartset utvinns 
vanligen efter insnitt i trädets stam. Det är ljusgult och klart och 
förekommer ofta i ytbehandlingsmedel. Även harts av närstående släkten 
kallas dammaraharts. Av en australisk art, Agathis australis, kallat 
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kauritallen eller Nya Zeeländska dammaraträdet, erhålls ett liknade 
kopalharts. Nyss avsöndrat harts är mjukt och innehåller flyktiga oljor. Til l 
fernissor används därför gammalt harts, som grävs upp ur jorden på platser 
där kauriskogar vuxit. Smältpunkten hos dammaraharts är ca 90°C, dvs 
högre än för bivax. Det används i vaxblandningar, för att höja 
smälttemperamr, resistens och mekaniska egenskaper. 

Elemihartser 
Ett hartsbalsam som erhålls av olika träslag och buskar av familjen 
Burseraceae. Dessa är vanligen mjuka ti l l sin konsistens, har terpentinlukt 
och används t i l l fernissor. Hartset kännetecknas av god vidhäftning och 
elasticitet, men tar lång tid till full hårdhet. 

Gummi arabicum 
Utvmns ur akaciaträdet (fam Acacia Senegal). Gummi arabicum användes 
som trälack redan av de gamla egyptierna. Det är ett bra impregnerings-
medel och kan användas som förtjockningsmedel i ytbehandlingsmedel. 

Gummigutta 
Ett harts som utvinns genom ett snitt i stammen på träd av arten Garcinia 
(fam Guttiferae). Hartset är vanligen brunrött, ger i vatten en gul emulsion 
och används i färg och fernissor samt som avföringsmedel. Gummigutta la 
guta är saften från Garcinia Hauburyi. Saften som stelnar t i l l klumpar har 
en röd t i l l brungul kulör och är sprit- och vattenlöslig. 

Gununilacka eller Schellack 
Ett harts som sipprar fram ur kvistar och grenar på Croton lacciferus och 
Ficus religiosa-arter m f l , som angripits av sköldlöss. Dessa omger sig med 
det skyddande hartset, som avplockat från grenarna kallas stocklack eller 
rålack. Detta består av fettharts, insekter och sekret. Stocklacken smälts 
och filtreras, varefter det dras ut t i l l mnna blad, som kan lösas i alkohol 
och då används under namnet schellack eller polityr. Schellack ingår också 
som bindemedel i ett flertal ytbehandlingsmedel. 

Kopal Kopal kallas flera bärnstenartade hartser, vilka ofta erhålls ur jorden där 
kopalalstrande träd av arten Copaifera växer eller vuxit. Av arten Copaifera 
Langsdorffii m f l erhålls s k kopaivabalsam genom destillering av det från 
stammen utsipprande hartset. Kauri- och Manilakopal av arter av Agathis. 
Kopaler används främst t i l l lack och fernissor samt i spritlösliga 
cellulosalacker. 

Kolofonium Ett harts, vilket erhålls som återstod vid destination av kåda/råterpentin ur 
barrträd. Ingår som bindemedel och förtjockningsmedel i cellulosalack och 
i många andra ytbehandlingsmedel. 

Konstharts Se kapitel 6.1.7, Syntetiskt harts. 
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Lärkträdsharts 
Utvinns genom tappning ur stammen på lärkträd, tillhörande släktet Larix. 
Lärkträdet ger dels nämnda harts samt efter destination även s k venetiansk 
terpentin. Hartset är smidigt och har god vidhäftningsförmåga. Dess 
betydelse för moderna ytbehandlingsmedel torde dock vara mycket 
begränsad. 

Mastix Nanmet på ett harts som kommer från trädet Pistaicia lentiscus. 
Förekommer ofta i naturprodukter för ytbehandling av trä. Se även 
Terpentin under kapitel 10.1.3. 

Schellack Se Gummilacka. 

6.1.7 Syntetiskt harts 

Syntetiska hartser har framställts som förädlingsprodukt ur namrliga oljor och, som 
numera är vanligt, från syntetiska fett- och dikarbonsyror. Med syntes som metod, avses 
uppbyggande av kemiska föreningar ur enklare sådana. Syntetisering sker således i avsikt 
att förädla en råvara, dvs ge denna specifika egenskaper, såsom god vidhäftning, bättre 
beständighet mot mekanisk påverkan, inverkan av fukt/vatten, klunat m f l . 

Nitrocellulosa bildar ensam en spröd fi lm med dålig vidhäftning och måste därför 
kombineras med mjukgörare, t ex ftalsyraester, ricinolja eller med namr-/konstharts, 
schellack, alkyd, fenol eller annan typ av mjukningsmedel. 

Den rena cellulosamolekylen är en namrlig polymer med hög polymerisationsgrad. Den är 
olöslig i vatten och lösningsmedel och därför oanvändbar som bindemedel i sin rena form. 
Genom att behandla cellulosa med salpetersyra erhålls cellulosanitrat eller nitrocellulosa 
(NC), som kan lösas i lösningsmedel av typ estrar eller ketoner. Cellulosaderivat betyder 
att produkten har sitt ursprung i cellulosa. 

Cellulosalacker har låg torrhalt, under 30%, och därför kräver cellulosalacker vanligtvis 
fler lackskikt och/eller mer lack per skikt, än andra konsthartslacker. Lacken torkar 
snabbt (fysikaliskt), i takt med att lösningsmedlet avdunstar. Ytskiktet blir ganska hårt och 
relativt slitstark, med måttlig beständighet mot vatten och vätskor med svag syra och 
alkali, men det löses lätt av alkohol och andra organiska lösningsmedel. Cellulosalack som 
t ex kombinerats med alkyd har i regel bättre kemiska och mekaniska egenskaper. 

Observera att cellulosabaserade färger och lacker är mycket brandfarliga och sprider 
brand. Cellulosalacker har låg flampunkt. Slipdamm kan självantända och explodera. 
Lackspill kan antändas vid uppvärmning och i närvaro av syre. Destination av färg- och 
lackrester som innehåller cellulosa måste ske under vakuum. 
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6.2 Vax 

Vax är ett samlingsnamn för en grupp plastiskt formbara, fasta, feta och polerbara 
material. Deras ursprung kan vara vegetabiliskt, animaliskt, mineraliskt eller också har de 
tagits fram på syntetiskt väg. I nästan alla sammanhang där man önskar ett ytskydd 
och/eller en glättad yta, som avvisar smuts, har vax sitt givna användnings-område. Trä 
som först oljas och sedan gnids in med bivax, får ett vackert och bra skydd, som är lätt 
att underhålla. Enbart vax ger också ett bra ytskydd och speciellt sådana växer som i 
mnna skikt bildar skyddsfilm på olika slags lackerade produkter. Att samtidigt tvätta och 
vaxa, t ex bilar och golv, är både enkelt och effektivt. 

Gemensamt för alla växer är att de har en relativt låg smältpunkt, vanligtvis mellan 40 
och 90°C samt att de kan lösas i olika typer av lösningsmedel. Därför förekommer en 
mängd olika blandningar av olika slags vax, vilka kan vara lösta i såväl vatten som 
organiska lösningsmedel. Nästa alla blir hårdare när lösningsmedlet avdunstat. Oxidation 
med luftens syre kan öka hårdheten och höja smältpunkten till ca 120°C. Vax kan 
dispergeras, dvs fmfördelas i vatten, som allt oftare är ett alternativ t i l l organiska 
lösningsmedel. Det finns flytande, vattenburna växer och s k vaxbetser, som appliceras 
med vanlig sprutpistol och i sprutautomat. Vax kan färgas med pigment och/eller med 
lösligt färgämne. Bästa resistens och jämnaste kulör erhålls vanligtvis om först en ofärgad 
olja appliceras på underlaget. Se kapitel 9, Ytbehandlingsutrustningar och industriell 
produktion. Nedan följer exempel på växer. 

6.2.1 Animaliskt vax 

Animaliskt vax består i allmänhet av estrar, mellan fettsyror och fettalkoholer. De 
vanligast förekommande är bivax, valrav och ullfett. 

Bivax Ingår vanligtvis i bonings vax för möbler. Smältpunkten är 61-64 °C. Bivax 
utgör stommen i flertalet bonings växer för möbler. 

Valrav Utvinns av spermacetiolja. Denna finns i stora hålrum, på översidan, i det 
mycket stora huvudet på tandvalar. Valrav är ett vitt pärlemoglänsande 
ämne, som bl a används i salvor och vax. 

Ullfett Kan sägas vara en biprodukt vid produktion av ullgarn, fårskinn m fl. 
Fettet ur fårull kan bl a förädlas till vax. 

6.2.2 Vegetabiliskt vax 

Vegetabiliskt vax eller växtvax består av estrar av fettsyror. De avsöndras hos många 
växter av det ytliga cellskiktet, kutikulan, som bildar ett tunt, ofta glansigt överdrag 
t ex på blådaggiga blad. Vaxskiktet nedsätter starkt bladens transpiration och skyddar 
växten mot uttorkning. Det är endast hos vaxpahner och vissa arter av släktet Rhus som 
vax förekommer i så stor mängd att det kan utnyttjas kommersiellt. 
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Erhålls ur frukterna från trädet Rhus vernicifera och Rhus succedanea. Det 
ingår i receptet för klassiskt boningsvax för möbler. 

Ett ljust vax från mjölkörts växten Pedilanthus parvis. Kandelilla är ett bra 
impregneringsmedel och används som fyllnadsmedel i vaxblandningar. 

Utvinns av palmen Copernicia cerifera, på vilken vaxet bildas på bladens 
kutikula. Karnaubavax eller cearävax används i ett flertal olika produkter, 
såsom skokräm, fernissor och olika slags skyddsvax för möbler, bilar osv. 
Det finns andra typer av pahnvax, men dessa har mindre betydelse som 
träskyddsmedel. 

Kautschuk Bildas av mjölksaft, som utvmns genom skåror i stammens på åtskilliga 
tropiska träslag, varav det viktigaste är parakatchukträdet, Hevea 
brasiliensis. Kautschuk är inget vax, utan en elastisk substans som 
oegentligt kallas gummi. Mjölksaften är en emulsion av små droppar 
kautschuk i vatten. Ämnet är råvara i ett stort antal elastiska 
gummiprodukter samt används som tillsatsmedel i oljor och vax. Tidigare 
hade kautschuk stor betydelse för gummiindustrin. 

Palmvax Kommer från palmer av familjen Palmae. De viktigaste vaxpalmerna är 
Copernica cernifera, kamauba- eller carnaubapalmen samt Ceroxylon 
andicola, på vilka vaxet avsöndras som en skorpa på stammen. 

6.2.3 Mneralvax 

Mineralvax eller petroleumvax består vanligen av en blandning av mättade kolväten. I 
namren förekonmier kolväten som huvudbeståndsdelen i petroleum. De högre 
föreningarna är fasta, paraffmer. De kan även bildas vid torrdestillation av organiska 
ämnen. Av rent paraffm tillverkas t ex ljus. Genom klorering av kolväten bildas gasen 
etylen, som bl a är utgångsämnet för polyeten(-vax). 

6.2.4 Syntetiskt vax 

Syntetiskt vax kan vara av mycket varierande typ, antingen förädlade namrvaxer eller 
kemiskt uppbyggda av klorerade kolväten (se även 6.2.3 Mineralvax). Gemensamt för 
syntetiska växer är att de utvecklats för att ge vaxprodukter högre smältpunkt, bättre 
blandbarhet med andra vaxers lösningsmedel, bättre kemisk och/eller mekanisk resistens 
m m. 

6.2.5 Kasein 

Kasein är en biprodukt vid tillverkning av ost. Det fälls ut av mjölksyra vid mjölkens 
surning. Kasein har haft stor betydelse innan det ersattes av olika plaster. Ämnet ingår 
som bindemedel och förtjockningsmedel i namrprodukter för ytbehandling. 
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6.2.6 Boningsvax 

Bonings vax för möbler och andra träprodukter består av vaxblandningar, som främst 
innehåller bivax och ett eller flera växtvaxer. Det firms många företag som tillverkar och 
säljer bonings- eller möbelvax, varav ett flertal finns i England, där man har lång tradition 
av oljade och/eller vaxade möbler, golv och andra träprodukter. Boningsvax kan vara 
flytande, halvhårda eller hårda samt ofärgade eller färgade enligt kulörer på olika träslag. 
Det finns också färgpastor som kan blandas i vaxet, så att man själv kan ta fram önskad 
kulör. Det är främst tyska tillverkare som utvecklat namrvaxer eller s k bioprodukter, dvs 
vax som inte innehåller organiska lösningsmedel, syntetisk olja eller vax eller ämne, som 
kan förorsaka allergi eller annan form av ohälsa. 

Industriellt är det inte rationellt att använda den typ av halvhårt vax i små burkar, som 
bl a säljs i färghandeln, då det finns växer som kan appliceras med sprutpistol eller annan 
rationell metod. Flytande vax blir mer applicerbart om det får passera genom en s k 
färgvärmare. Vattenburet vax kan vid behov spädas med vatten. På plana detaljer kan vax 
och vax/olja appliceras med valsmaskiner. Se kapitel 9, Ytbehandlingsutrustningar och 
industriell produktion. 

6.2.7 Vattenburet vax 

Vax kan dispergeras, dvs finfördelas i vatten. Nackdelen är att vatten orsakar svällning 
och fiberresning och avdunstar långsamt. Detta problem kan vid mdustriell användning i 
stort sett elimineras, om underlaget är hyvlat med skarpa verktyg, om slipningen är väl 
utförd med skarpa, finkorniga band och om torkningsförloppet är snabbt. Vattenburet vax 
finns både ofärgat och i kulörer. 

6.2.8 Vaxtets (färgat vax) 

Betsning och vaxning kan ske i ett moment med s k vaxbets. Denna typ av vax är ämnad 
för produkter som inte förväntas att bli utsatta för nämnvärd nötning och påverkan av 
vätskor. Vaxbets kan appliceras manuellt med pensel, genom "björning" (med plyschklädd 
klots) eller sprutning. Vaxet är polerbart efter torkning och dess ytskydd kan förbättras 
med ett skikt ofärgat vax eller med en lämplig, torkande olja. Vaxbets innehåller 
syntetiskt vax, syntetiskt bindemedel, färgpigment och vatten. Vid torkning av vattenburna 
produkter är, generellt sett, god ventilation viktigare än tillförsel av stark värme. Vid hög 
yttemperatur finns risken att vattnet kokar på detaljens yta och ökar träsvällningen. Vid 
valsbetsning är vattenmängden ringa och kan då drivas bort med stark värme. 

6.2.9 Hårdvax 

Hårdvax innehåller inte lösningsmedel, varför det måste smältas för att kunna appliceras. 
Betecknande för hårdvax är dess höga torrhalt och att vaxskiktet efter en tid härdar genom 
oxidation. Tillverkaren uppger att vaxets smältpunkt vid sprutapplicering är ca 80°C och 
att skiktet efter en tid tål temperamrer om 120°C. Upprepade behandlingar med hårdvax 
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ger både slitstarka och resistenta ytskikt, men aldrig lika hårda som härdlackskikt. På ytor 
som utsätts för hårt slitage, t ex trägolv, köksinredningar, bordsytor m f l , rekommenderas 
först en behandling med en speciell olja, s k impregneringsgrund. Hårdvax appliceras med 
en speciellt utvecklad sprumtrustning, som är utrustad med en eluppvärmd 
materialbehållare, en dubbelmembranpump och en HVLP-pistol. Hårdvax kan också 
valsappliceras på plana detaljer i en ytbehandlingslinje. Se kapitel 9, Ytbehandlings
utrustningar och industriell produktion. 

6.3 Såpa 

Såpa, eller s k natursåpa, används som ytskydd på såväl obehandlat, lutbehandlat, som 
oljat trä. Såpa för behandling av golv, skall emellertid inte förväxlas med tvättsåpa för 
rengöring. 

Tvättsåpa är, som namnet säger, ett rengöringsmedel. Det består av animaliska och 
vegetabiliska fettsyror, vilka förtvålats genom kokning med kalilut. Såptvättade furugolv 
blir med tiden ganska hårda och får en rustik, vacker patina. Många som lägger in 
furugolv vill att dessa omgående skall se ut som gamla såptvättade golv, vilket delvis är 
möjligt om golvet behandlas med lut och därefter oljas och/eller såpas. Nu fmns det också 
material och metoder för industriell behandling av furugolv med lut, olja och såpa. 

Såpa för behandling av golv kan bestå av vegetabiliska, förtvålade och torkande oljor. 
Såpans rengörande effekt ökas genom tillsats av tensider, dvs ytaktiva änrnen, med 
förmåga att minska vätskans ytspänning. I syfte att förbättra såpans ytskyddande 
egenskaper kan den innehålla vax, kasein, cellulosalim, vitmedel m f l komponenter av 
samma typ som ingår i oljor och vax. Golv behandlade med såpa, måste regelbundet 
underhållas genom avtorkning med såpvatten. Se kapitel 7, Underhåll av oljade och 
vaxade produkter. 

7. UNDERHÅLL AV OLJADE OCH VAXADE PRODUKTER 

Produkter som behandlats med olja och/eller vax bör kontinuerligt underhållas, både i 
samband med normal dammtorkning och kanske någon gång per år genom en grundligare 
rengöring och efterbehandling. 

7.1 Möbel vård 

Leverantörer av oljor och vax rekommenderar efterbehandling med vax flera gånger de 
tre första månaderna efter möbelköpet. Därefter räcker det att vaxa möbeln en gång per år 
eller när ytan blivit matt. Ytan skall vara ren och torr. Vaxet stryks på i ett mnt skikt och 
bör torka någon timma innan det poleras med en ren mjuk trasa. Om för mycket vax 
används, blir ytan kladdig och samlar damm och smuts. 

Produkter som enbart är oljade, t ex arbets- och köksbänkar, skall före inoljning rengöras 
med ett lämpligt, fettlösande rengöringsmedel. Räcker inte denna rengöring, kan ytan 
slipas med stålull eller med fmt slippapper. Ytan oljas när den känns torr, men inte med 
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större mängd olja än att denna sugs in i träet. Där träet snabbt suger in oljan stryks mer 
olja på. Behandlingen upprepas efter någon timma om ytan verkar torr, matt eller 
flammig. 

Vissa leverantörer har speciella borttagningsmedel som avlägsnar allt vax och olja från 
trä. Dessa används när äldre möbler skall restaureras och när en större skada skall 
repareras. Mindre skador och fläckar brukar kunna avlägsnas med rengöringsmedel, 
stålull eller fint slipper, varefter partiet där skadan fanns, mättas med olja och i tillämpliga 
fall även behandlas med vax. 

Det klassiska boningsvaxet består av två delar bivax, en del karnaubavax och en del 
japanvax. Dessa smälts i turordning vid svag värme och under omrörning tillsammans 
med litet balsamterpentin. Vaxblandningen stryks ut med pensel och får torka under ett 
dygn, varefter ytan poleras med säckväv och polerborste. Det är viktigt att vaxet inte 
påförs i för tjocka skikt. Ytan blir jämnare och bättre med flera, tunna vaxskikt. 

Det finns ofta ett visst tvivel på att kunden verkligen är intresserad av att underhålla sin 
möbel. Troligtvis vill flertalet att möbeln skall se fräsch och fin ut, åtminstone det första 
året, som är det viktigaste för att möbeln skall få ett gott ytskydd. Denna erfarenhet har 
flera tyska möbelfabrikanter, som tillsammans med möbeln bifogar en kartong, som 
innehåller slippapper, stålull, olja och vax samt en bruksanvisning, vilken beskriver hur 
kunden skall vårda sin möbel och hur småskador kan repareras. Några fabrikanter är mer 
exklusiva. De bifogar en liten trälåda med företagets emblem inbränt i locket. Överst i 
lådan finns ett brev, i vilket kunden gramleras till att ha valt en möbel med 
hantverkskvalitet. För att få fiill valuta av möbeln måste den vårdas med de produkter 
som lådan innehåller. När dessa tar slut skall kunden sända in en beställning, enligt en 
bilagd beställningssedel. Kunden ges därmed en garanti för att möbeln kommer att 
"behålla sin skönhet" och fylla sin funktion. Kanske ett användbart marknadsföringstips? 

7.2 Golvvård 

Trägolv utsätts för slitage som på vissa partier, såsom vid dörrar, i gångstråk och runt 
mat- och sofft)ord, snabbt kan förstöra ytbehandlingen, om inte denna skyddas med mattor 
eller regelbunden golvvård. Det ytskydd som industriellt behandlade golv har fått med 
olja, vax eller såpa, är närmast försumbart och ersätter främst den grundbehandling som 
bär upp slitskiktet. Golvet måste således i samband med inläggningen, enligt tillverkarens 
anvisningar, behandlas med olja, vax eller såpa. Därefter skall det regelbundet rengöras 
och underhållas, vilket enklast sker genom avtorkning med "såpvatten". Se även kapitel 
6.3, Såpa. 

Kraftigt nedsmutsade golv kan tvättas med tvättsåpa eller med målarsoda. Leverantörer av 
golvbehandlingsmedel säljer också speciella tvättmedel för trägolv samt preparat, som helt 
avlägsnar gammal lack, olja och vax. Dessa kan även användas när skador skall repareras. 
Först avlägsnas ytskiktet av olja/vax/såpa, varefter skadan slipas med fint slippapper. 
Djupa skador kanske måste fyllas och för ändamålet finns speciella reparationsstift av 
schellack eller vax. Alternativt kan träkitt eller s k plastiskt trä användas. Skadan 
behandlas sedan enligt samma metod, som den ursprungliga ytbehandlingen. 
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8. LASYR- OCH ÅDRINGSMÅLNING 

8.1 Lasyrmålning 

Lasyrmålning är inte någon metod som förknippas med industriell produktion. Ändå 
förekommer lasering och lasyrmålning inom svensk och utländsk möbelindustri. 

Med lasyr eller laserande avses att underlaget kan ses genom ett pigmenterat/kulört skikt 
av färg eller annat ytbehandlingsmedel. Denna laserande effekt kan framställas på flera 
olika sätt, men den mest genuina utförs med äggoljetempera, vilket är en rent 
hantverksmässig metod, som på grund av långa torktider inte är lämplig för industriellt 
bruk. Det kan dock vara av allmänt intresse att känna till metoden: 

A. Ytan tvättas med målarsoda. Den torra ytan slipas noga med grovt och därefter 
finare slippapper, borstas noga och avtorkas med rena linnetrasor. På kvistar stryks 
ett tunt lager schellack. Underlaget kan också tonas med en blandning av hudlim löst 
i vatten, krita, några droppar linolja samt färgpigment, t ex ockra eller umbra. 

B. Oljegrundfärg, som består av: 
60% kokt linolja 
40% terpentin 
Zinkvitt pigment i pulver tillsätts till blandningen blivit mjölkvit. Oljegrundfärgen 
stryks ut på underlaget, men får inte bli täckande. Grundfärgen måste minst torka 
över natt. 

C. Temperagrundfärg, som består av: 
1 del ägg 
1 del kokt linolja 
2 delar vatten 
en liten mängd balsamterpentin. 
Zinkvitt och färgpigment, som först rörts samman i lite kokt linolja, tillsätts till 
emulsionen och rörs samman till en slät blandning. Temperagrundfärgen stryks på 
mycket mnt och jämnt. Träets struktur skall synas. 

D. Temperafärg, som består av: 
Ovanstående recept för emulsion samt färgpigment i önskad kulör. Temperafärgen 
stryks på och arbetas ut i träets fiberriktning, inte tvärs över fibrerna. Efter 3-4 
dygn borstas ytan noggrant med en ströpplare eller annan hård tagelborste, till en 
jämn, glansig yta. 

8.2 Exempel på industriell lasyrmålning 

Lasyrmålning, som i stort sett liknar temperamålning, kan utföras industriellt, t ex med 
vattenburna ytbehandlingsmaterial, i konventionella ytbehandlingslinjer. 
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8.2.1 Enkel lasyrrmlmng på plywood, björk furu m fl underlag 

Underlaget slipas noga och renblåses. En vit lasyr, t ex klarlack blandad med täckfärg, 
appliceras. Ytan borstslipas eller slipas med fma slipband och renblåses. En lasyrfärg med 
önskad kulör appliceras. När denna torkat borstas ytan, varefter den lackeras med 
klarlack. 

8.2.2 Lasyrmålning på ask, ek och andra träslag med markerade porer 

Underlaget slipas noga med fina band, varefter det lackeras med ett tunt skikt klarlack 
(detta för att underlaget inte skall missfärga följande behandlingar). En täckande eller 
halvtäckande grundfärg appliceras. Följande alternativ är sedan möjliga: 

Slipning -I- lasyrfärg + klarlack. 

Lasyrfärg eller annan genomsynlig färg appliceras och borstas ned i träets porer 
(t ex med borstvals). Efter torkning slipas ytan f r i från lasyrfärg, så att denna endast 
finns i och runt porerna. Porerna renblåses noga, varefter en klarlack eller en tonad 
klarlack appliceras. 

Figur 4. Denna kökslucka i ek är lasyrmålad. 
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8.3 Ådringsmålning 

Ådringsmålning eller som det egentligen heter; ådring och marmorering, är en helt 
hantverksmässig metod, som går ut på att med hjälp av moddlare, olika breda 
stålkammar, streckpenslar och suddar, med oljelasyr teckna mönster som liknar olika 
träslag eller olika sorters marmor. Oljelasyren, som ofta används i flera olika kulörer, 
kommer på så sätt att helt eller delvis täcka underlaget. När lasyren torkat toppbehandlas 
den med en fernissa. 

En mycket förenklad ådringsmetod används för att ge t ex gustavianska möbler och andra 
nytillverkade stihnöbler en gammaldags karaktär. Man täcklackerar först ytan i önskad 
kulör och stryker sedan ytan med en oljelasyr eller "filmjölkslasyr" i en avvikande kulör, 
så att smala ränder uppstår. För ådringen används en bred moddlare eller annan bred 
pensel. Det går snabbare att ådra och resultatet blir oftast jämnare, om lasyren appliceras 
med sprutpistol, varefter ådringen utförs med moddlare. Över ådringen appliceras en 
klarlack. Detta är för övrigt samma metod som används för ådring av kistor. 

Figur 5. Exempel på enklare ådringsmålning, som ofta används för att ge t ex 
gustavianska möbler och andra nytillverkade stilmöbler en gammaldags 
karaktär. 
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8.3.1 Ådringsmålning på massivt trä 

Grundskiktet skall vara en delvis täckande grundfärg (lasyr), t ex tillverkad av klarlack, 
som blandats med täckfärg i pastellkulör. Denna kan appliceras med sprutpistol/ 
sprutautomat eller ridåmaskin. Om grundfärgen är vattenburen, bör först en klarlack 
appliceras, så att störande fiberresning kan slipas bort innan lasyren appliceras. 
Grundfärgen slipas med fina slipband och/eller mjuk borst/slipvals, men får absolut inte 
genomslipas. Med sprutpistol eller bred pensel appliceras en lasyr i avvikande kulör, som 
ådras, dvs dras ut till fina ränder. När de båda skikten är absolut torra, skall ytan 
överlackeras med en klarlack, som inte gulnar. Observera att det finns risk att 
syrahärdande lack spricker (krackelerar) när den appliceras på oljelasyr. Ådringsfärg eller 
"linjefärg" finns att köpa hos färgleverantörer. Sådan kan också tillverkas av filmjölk och 
färgpulver, men torkar då snabbare och kan vara mer svårarbetad än speciellt tillverkad 
ådringsfärg. 

8.3.2 Ådringsmålning på täta underlag 

På underlag som inte är alltför sugande, t ex MDF-board, appliceras en helt täckande 
grundfärg i lämplig kulör. Efter torkning/härdning slipas ytan med fina band, varefter den 
ådras och klarlackeras enligt kapitel 8.2. Önskas en något högre kvalitet, så kan en 
täckfärg appliceras på grundfärgen och/eller toppskiktet bestå av två skikt klarlack. 
Tjusningen med ådringsmålning är att möbeln skall ha en viss hantverksmässig karaktär. 
Hela behandlingen kan ske med vattenburna produkter, dvs vattenburen grundfärg i 
lämplig kulör, vattenburen lasyr, som av färgfabrikanter kallas linjefärg, samt till sist en 
vattenburen klarlack. 

8.4 Antikmålning 

Med de metoder som beskrivs i kapitel 8.2 och 8.3 är det enkelt att antikmåla bord stolar 
och andra furu- och björkmöbler. Lämpligen bör grundfärgen vara engelskt rött på vilken 
en bengul eller pastellfärgad grundfärg appliceras. Efter torkning/ härdning slipas 
grundfärgen så hårt, att partier som normalt slits på en möbel, genomslipas tills den röda 
grundfärgen lyser igenom. När lasyrfärgen sedan ådras, skall man endast applicera lite 
lasyr på slitpartier. Där fördelas lasyren med en sudd, så att ytan får ett "smutsigt" 
utseende. När lasyren är torr, bör slitpartier på möbeln slipas med fin stålull eller slipduk, 
så att dessa får ett jämnt och namrligt utseende. Antikbehandlingen skall skyddas med 
klarlack. Adrings- eller linjefärg kan också användas för att patinera, skugga eller sota 
vissa partier på luckor, stolar m m. En viss övning och känsla för arbetet fordras. 

9. YTBEHANDLINGSUTRUSTNINGAR OCH INDUSTRIELL PRODUKTION 

Behandlingar med lut, olja och vax är metoder, som allmänt förknippas med traditionellt 
hantverk och att överföra sådana metoder till industriellt tillämpbara behandlingar anses 
ofta inte vara möjligt. Materialen är inte anpassade för industriella appliceringsmetoder 
och de kräver ofta mycket lång torktid. Ökat intresse för sådana behandlingar har medfört 
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att tillverkare av oljor och vax ändrat i sina recepturer och skapat nya för träindustrin. 
Maskintillverkare har utvecklat nya och anpassat befintliga utrustningar till dessa 
ytbehandlingsmaterial. Även om industriellt behandlade produkter inte alltid kan jämföras 
med de behandlingar, som hantverkare får fram, har de rönt stor uppskattning på en stor 
och växande marknad. 

Behandlingar med oljor och vax kan vanligtvis eller med smärre justeringar utföras i 
samma anläggningar och med samma typ av appliceringsutrustningar som används för 
såväl lösningsmedelsbaserade som vattenburna färger och lacker. Man måste som alltid ta 
hänsyn till respektive produkts innehåll av lösningsmedel, lämplig viskositet för 
applicering samt torktid för respektive skikt. Nämnda tre faktorer har nämligen större 
inverkan på produktionsförloppet och slutresultatet än när fysikaliskt torkande eller 
kemiskt härdande färg- och lacksystem används. 

Behandling med lut kan ske genom doppning eller sköljning. Lutlösningar består nästan 
enbart av vatten, vilket innebär att lutlösningen kan spolas över föremålet, varefter 
överskottet avlägsnas genom avrinning eller med hjälp av tryckluft och/eller borstmaskar. 

Applicering av olja och vax kan ske med många olika metoder, allt efter produktens form 
samt ställda krav på ytans utseende och resistens. Det första (mnna) skiktet sugs vanligtvis 
in i träet och torkar snabbt. Följande skikt binds till träets yta och kan kräva lång tid för 
att torka eller härda, speciellt när tjocka skikt har applicerats. Att länma uppgift om 
torktider respektive data för utrustningarnas längd, nar olja, vax eller kombinationer av 
dessa material skall användas är mycket svårt. Därför är det viktigt att praktiska prov 
utförs innan t ex en ytbehandlingsanläggning anskaffas. Proverna skall ske på samma typ 
av underlag som skall användas i produktionen och med samma typ av förbehandling. 
Samma förhållande gäller vid beräkning av hur stor mängd som kan ytbehandlas i en 
befintlig anläggning. 

Vid anskaffning av utrustningar eller vid en övergång till oljor och vax, bör man känna 
till att oljor och deras lösningsmedel har förmåga att lösa vissa gummiblandningar. Detta 
innebär i vissa fall att utrustningen måste ha olje- och lösningsmedelsbeständiga slangar 
och valsbeläggningar. 

Krav på syrabeständiga maskindetaljer föreligger vid användning av starkt sura ämnen, 
t ex garvsyra. Natriumhydroxid (natronlut) och andra typer av basiska änrnen reagerar 
med aluminium, som t ex kan finnas i pumpar och kopplingar. Eftersom svaga 
lutlösningar används, sker korrosionen vanligtvis långsamt. Innan sådana ämnen tas i 
bruk, bör man undersöka om utrustningen eller delar av den måste bytas till material som 
är motståndskraftiga mot ämnet. 
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Tabell. Exempel på appliceringsmetoder för olika typer av ytbehandlingsmaterial. 

Material Industriella appliceringsmetoder 

•öpp
ning 

Skölj-
ning 

Sprut-
ning 

Vakuum Vals-
bets-
ning 

Vals-
lacke
ring 

Ridå 

Lut för möbler 
Pyrogallol 
Natriumhydroxid 

+ + — — — — — 

Lut för golv 
Natriumhydroxid 

- - = + + - -

Lutbets + + + + + - -

Färgbets 
Vattenbets 

+ + + + + - -

Färgbets 
Lösningsmedel 

= + + = + - -

Olja, naturell + + = - - + = 

Vit olja 
för golv m m 

- - = - + + = 

Vax flytande 
Lösningsmedel 
Vattenburet 

— — + + = + — 

Vax, halvflytande - - + - - + -

Hårdvax 
(Smältvax) 

- - + - - + -

OljaA/ax 
Lösningsmedel 

= - + + = + = 

-f Lämpligast 
= Kan fungera 
- Olämpligt/Bör undvikas 

9.1 Industriell applicering av lut och lutbetser 

9.1.1 Lutbehandling och lutbetsning genom doppning 

Lutbehandling genom doppning sker i två steg. Först doppas godset i en garvsyrahaltig 
lösning och när denna har torkat doppas godset i en svag lutlösning. För metoden används 
stora kar av plast, rostfritt stål eller trä. Det måste också finnas ett utrymme och underlag, 
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på vilket godset ställs, under tiden som lutlösningen rinner av. Det är viktigt att 
underlaget uite hindrar avrinningen. På de ställen där vätska kan samlas, kommer träet att 
få en mörkare ton. 

Godset måste dränkas i lösningarna (trä flyter), vilket kan vara ett tungt arbete, som ofta 
sker under ergonomiskt dåliga betingelser. I vissa fall finns det dock inget alternativ till 
denna metod. Vissa typer av stolar kan, helt eller delvis monterade, med fördel behandlas 
genom doppning. 

Flera utländska industrier utnyttjar sin elektrostatiska ytbehandlingsanläggning för att 
transportera och torka godset. Godset hängs då på anläggningens kretstransportör, vilket 
kan vara mycket ansträngande, speciellt när sänggavlar och mnga bordsskivor 
lutbehandlas. Fördelen att utnyttja anläggningen är att: 

doppningen sker på en ventilerad arbetsplats. 
lutlösningen kan rinna av godset under tiden som det transporteras till torkugnen, 
godset befinner sig på kretstransportören efter doppningen och torkningen i ugn och 
kan utan förflyttning ytbehandlas med vax eller (vattenburen) klarlack. 

En snabbare metod är att byta ut lutlösningama mot s k lutbets. Då kan elektrostatiska 
lackeringsanläggningar även användas för att applicera hetsen. Godset måste dock vara 
lämpat för denna appliceringsmetod. 

På grund av stor risk för självantändning avråds elektrostatisk lackering med linolja. 

9.1.2 Sköljautomat för kemisk bets, lut och lutbets 

Vid omfattande produktion av lutbehandlade och lutbetsade möbler krävs mer rationella 
appliceringsmetoder än manuell sprutning eller doppning. En snabb metod är valsbetsning, 
men denna kan enbart användas på plana detaljer. Ett bra alternativ för alla slags betser är 
skölj automaten. Med en sådan kan godsets alla sidor behandlas samtidigt. Lösningen 
sprutas över godset med spridardysor. Överskottet av lösning blåses bort med s k 
luftknivar eller dysor, varefter utjämning och fördrivning sker med roterande borstar. Vid 
sköljning och doppning är det viktigt att överflödig lösning blåses ur hål, spår och 
kälningar, annars bildas mörka fläckar runt och i dessa partier. Det är också viktigt att 
ändträ är väl bearbetat och slipat, annars suger träet mer lösning, varvid det uppstår 
nyansskillnader. Se kapitel 4, Krav på underlaget och träbearbetningen. 

Det finns flera danska och tyska maskintillverkare som tillverkar automater för betsning 
av skivor och annat plangods, lister och smala, långa detaljer. Ofta kan kundens speciella 
önskemål tillgodoses, eftersom automaterna inte tillverkas i några större serier. Torkning 
kan ske direkt efter det att detaljen har lämnat applicerings-utrustningen. Värme påskyndar 
processen, men bäst framträder kulören och djupast sker inträngning i trä, om för- och 
efterbetsen får torka i rumstemperatur eller t ex i en torkugn vid max 50°C. 
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Ö) 

Figur 6. Schematisk s/dss över sköljautomat. 
1. Behållare för lutlösning eller lutbets 
2. Membranpump 
3. Dysor på över- och undersidan av transportbanan 
4. Högtrycksfläkt 
5. Luftdysor 
6. Återloppsfilter 
7. Utsugning/frånlifi 
8. Drivmotor 

Skölj automater fungerar i princip på följande sätt: 

1. Godset placeras på en ca 1,3 m bred transportbana, som består av plastbelagda, drivna 
rullar eller en nätmatta av plast. Över och under denna finns ett flertal dysor. 

2. Lutlösningen fylls i en behållare under automaten, varifrån den pumpas till de ställbara 
dysorna, som sprutar ludösning över godset, så att alla sidor av godset blir helt dränkta 
med lösningen. 

3. Överskottet avlägsnas med tryckluft från en högtrycksfläkt. Luften pressas ut genom 
dysor (kallas ibland för luftknivar), riktade så mot godset, att luften även blåser bort 
lutlösningen ur spår och fördjupningar. Det är däremot svårt eller omöjligt att avlägsna 
lösning som samlats i borrhål och dylikt. 

4. Lutlösning som inte sugits upp av godset, rinner via plåtar tillbaka till behållaren under 
automaten. På vägen passerar den ett filter, som avlägsnar damm och föroreningar från 
godset. 

5. Sköljautomaten täcks av en kabin, som hindrar lutlösningen från att spridas till 
arbetslokalen. Denna är ventilerad via en frånluftsfläkt, vars filter avvattnar frånluften. 
Olika lösningar förekommer. Bäst är när såväl återvunnen lutlösning eller lutbets, som den 
renade frånluften återförs till sköljautomaten. 
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6. Vissa sköljautomater kan utrustas med borstar som jämnar ut lutlösningar eller 
lutbetser. Genom att anlägga ett hårt tryck på borstvalsen, kan t ex lutbetser fördrivas på 
ett sådant sätt, att träets hårda partier kan ha en ljusare kulör än de mjukare. 

7. Det finns sköljautomater som är sammanbyggda med s k plantorkar. Vattnet i 
lutlösningen kan snabbt förångas med het luft, IR-strålning eller mikrovågor eller genom 
en kombination av dessa energikällor, så att godset är torrt när det kommer ur 
anläggningen, /se ref II 

Möjligheten att snabbt torka lutbehandlat trä, begränsas dock till den tidsrymd som för-
och efterbetser kräver för att kemiskt reagera. Ofta krävs det någon timma eller torkning 
över natt, för att rätt kulör skall utvecklas. Inverkan av värme påskyndar den kemiska 
reaktionen, men hindrar samtidigt lutlösningen från att tränga in i träet. Lutbetser kräver 
dock som regel ingen eller endast några minuter, innan den kemiska reaktionen är 
avslutad. Observera: Den slutliga kulören hos kemiska dubbelbetser, bestäms enligt 
ovanstående metod av följande faktorer: 

Träets tätvuxenhet samt innehåll av hartser och garvsyra. 
Styrkan på för- och efterbetsen (koncentration av garvsyra/natronlut). 
Träets förmåga att suga upp lutlösningama. 
Hur träslipningen har utförts (med grova eller fina band). 
Hur väl lutlösningama avblåses från godset. 
Den tid som lutlösningarna fått påverka träet. 

9.1.3 Sköljaiäormt för betsning av stolar 

I ett projekt vid Trätek utvecklades en betsautomat för stolar och annat gods med 
oregelbunden form /se ref II. Arbetsprincipen för denna är att bets eller lutlösningar 
spolas över godset, som roterar på en platta, varefter överskottet av bets fördrivs med 
tryckluft. Funktionen för denna betsautomat är således identisk med den metod som 
beskrivs ovan. 

9.1.4 Sprututrustningar för liäbets 

Sprutning av lutbetser kan ske med konventionella sprumtrustningar, som är anpassade för 
betser. Utvecklingen av sprutpistoler har medfört att det idag finns sprututrustningar, som 
är speciellt lämpliga för sprutning av bets och lasyrer. 

Observera att kemisk bets inte skall appliceras manuellt med sprutpistol. Sprutdimman är 
farlig att inandas och även svaga lutlösningar kan vid hudkontakt orsaka skada. Huden 
skyddas med handskar och skyddskläder, så att risk för allergi eller annan ohälsa undviks. 

Ett stort problem vid sprutbetsning, är att luften som sönderdelar betsen och/eller 
transporterar den till godset, också bildar en luftkudde eller en virvel, som hindrar betsen 
från att tränga in i vinklar och invändiga hörn. Ett sådant exempel är betsning av s k 
allmoge luckor, där betsen av luften hindras att tränga in i utrymmet mellan ram och 
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spegel. Detta problem kan delvis undvikas om sprutpistoJen vinklas, så att luften inte 
pressas in i vinkeln. Eftersom huvudproblemet är närvaron av tryckluft, är det i detta fall 
lämpligast att hetsen sönderdelas med hjälp av en högtryckspump, som arbetar vid för 
metoden lågt tryck. Betsen pressas genom ett litet hål i pistolens dysa och evenmellt kan 
sprutfältet formas med hjälp av en liten mängd luft, med lågt tryck. För frammaming av 
betsen används antingen en lätt högtryckspump eller en dubbelverkande membranpump /se 
ref 61. Funktionen hos nämnda sprutpistol kan närmast jämföras ned en duschspruta för 
krukväxter, men med betydligt jämnare sprutfält. Enligt denna metod kan betser 
appliceras i ett lugnt tempo, utan att rinningar uppstår. Lutbets kan också appliceras i 
sprutautomat, med den sprututrustning som beskrivs här ovan. Torkning av lutbetser kan 
ske i såväl plantorkar, som i övriga inom träindustrin förekommande torkutrustningar. 

9.1.5 Valsmaskiner för lutbets och s k golvlut 

På plana underlag kan lutbets och golvlut appliceras med hjälp av valsbetsmaskin. För 
möbeldetaljer gäller att synliga kanter först betsas genom sprutning, t ex då detaljerna 
ligger i staplar. Metoden för valsbetsning är väl känd och dokumenterad. Vid 
valsapplicering av lutbets, som med fördel appliceras flödigt med en mjuk 
mossgummivals, kan det vara lämpligt att maskinen också är utrustad med borstvals som 
fördriver och jämnar ut betsen på godset. Samma förhållande gäller vid applicering av s k 
golvlut, men då bör man först kontrollera att gummivalsen och borstvalsen tål lutlösningen 
(nylonborste rekommenderas), /se ref 6/ 

Vid applicering av lutlösningar och framför allt sådana, som innehåller mycket 
natriumhydroxid eller annat starkt basiskt ämne, får inte utrustningen innehålla detaljer av 
aluminium, som kan komma i kontakt med lutlösningen. Rådgör gärna först med 
leverantören. 

Torkning av lutbets och golvlut kan ske i såväl plantorkar som i övriga inom träindustrin 
förekommande torkutrustningar. Vid torkning av natronlutlösning vid hög temperamr, sker 
den kemiska påverkan av träet mycket snabbt. Den slutliga kulören framträder först när 
trä påverkas av dagsljus, dvs av ultraviolett strålning. Dagsljusets intensitet har betydelse 
för hur snabbt träet får ett åldrat utseende. 

9.2 Utrustningar för applicering av olja 

Behandlingar med olja sker främst manuellt med pensel eller roller, varefter överskottet 
av olja, som inte sugit in i träet, avtorkas med trasor. Stolar och många olika trädetaljer 
kan med fördel doppas i olja, varefter godset ställs lutande så att överskottet av olja kan 
rinna av (Jfr med kapitel 9.L2.). Det är också möjligt att applicera olja i s k skölj-
automat, men denna får då endast användas för detta ändamål eller till vaxolja, dvs en 
blandning av vax och olja. Automaten måste noga rengöras efter varje användnings
tillfälle, annars kommer dess slangar och munstycken att snabbt bli igensatta av torkad 
olja. Olja appliceras vanligtvis i mnna skikt, dvs mindre mängd än 40 g/m .̂ Detta gör att 
ridåmaskiner är mindre lämpliga, eftersom det är mycket svårt att med dessa konstant 
applicera mindre än ca 70 g lack eller olja per kvadratmeter. En industriellt rationell 
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metod är applicering med valslackeringsmaskin, vilken skall ha en mjuk, slät vals, belagd 
med oljebeständigt gummi. Efter appliceringen bör oljan eller vaxoljan fördrivas med 
roterande borstvals. Kravet på maskinens prestanda är således lägre än vid valslackering. 
Om valsmaskinen har en skovelhjulspump, skall den ersättas med en membranpump, som 
har ett oljebeständigt membran. 

När färgad olja eller lasyr appliceras, sugs mer olja in i mjuka, frodvuxna partier, i änd-
och tvärträ. Träslipning med grova band ger ökad insugning och mörkare kulör. Ytan kan 
bli flammig, vilket i vissa fall kan uppfattas positivt, t ex på svarvade ftirustolar och som 
störande, t ex på skivor av bok. En jämn kulör erhålls om först en ofärgad olja 
appliceras. 

Observera att all hantering av oxidativt torkande oljor medför stor brandrisk Olja, som 
spills i sågspån, på papper, sugits upp i trasor eller fångats upp i sprutboxars filtersystem 
eller som tillsamman med annat stoft bildat ett damm, kan själ vantända. Trasor som 
använts för avtorkning måste dränkas i vatten. Sprutning av oxidativt torkande olja bör 
undvikas och får absolut inte utföras i sprutboxar med torrfilter. Undvik att spilla olja på 
golvet. Använd inte trassel och wellpapp. Använd torkpapper som omedelbart kastas i en 
avfallsbehållare, delvis fylld med vatten. 

9.3 Lutbehandling av golv 

Alla träslag ändrar med tiden kulör, de bleks eller gulnar av solljusets ultravioletta strålar. 
Denna förändring kan inte hindras, men delvis bromsas, t ex genom vittoning på träets 
yta. Lut kan sägas vara ett samlingsnamn för vätskor som används för att förändra 
utseendet på olika slags trä. Ett stort antal träslag kan med hjälp av kemikalier i 
lutlösningar ges en annan, mörkare eller ljusare kulör. Främst tänker man kanske på 
lutning av furugolv, där den aktiva beståndsdelen vanligtvis är natriumhydroxid 
(natronlut), som gör att kärnveden blir rödbrun och därmed får större kontrast till den 
ljusare splintveden. När natronlut appliceras på ek, blir den mörkbrun. Träets blondhet 
kan ytterligare förstärkas genom att någon typ av vitmedel tillsätts luten, t ex titandioxid, 
kalk, krita eller talk. Dessa behandlingar kallas för golvlut eller bleklut. Vitmedel ingår 
också som regel i den olja, såpa eller det vax som skall skydda lutbehandlingen. Förr 
användes vedaska för tvätt och rengöring av trägolv. I vedaska finns ett ämne som i ren 
form kallas pottaska eller kaliumkarbonat. När kaliumkarbonat i vatten, blandas med släkt 
kalk (kalciumhydroxid) bildas kaliumhydroxid, alltså det man kallar kalilut. 

Lutlösningar kan appliceras genom doppning, med skölj- eller valsbetsmaskin. I samUiga 
fall tar det ca en vecka eller mer innan kulören stabiliserats. Kulören ändras snabbt om 
träet utsätts för solljus. 

9.3.1 Exempel på ämnen som ingår i liä för golv 

Natriumhydroxid 
Benämns även natronlut eller kaustiksoda. Det vanligaste aktiva ämnet av 
lutlösningar för furugolv. Koncentration: 1-5%. Denna lut ger en svagt gul 
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ton och markerad, rödbrun kärnved i ftiru, som framträder starkare i 
förhållande till styrkan på natriumhydroxidlösningen. 

Natriumkarbonat 
Benämns även kristallsoda och målarsoda. I 5-10-procentig lösning 
ftingerar natriumkarbonat i princip på samma sätt som natriumhydroxid. 
Kristallsoda används bl a som rengöringsmedel före målning. Bästa resultat 
vid lutning av trä erhålls om det rengörs efter lutbehandlingen. 

Oxalsyra Har starkt blekande effekt även i lösningar om mindre än 5 %. Nackdelen 
med oxalsyra är att ftiru kan få en röd/rosa ton, varför oxalsyran bör 
neutraliseras efter lutbehandlingen. 

Natriumhypoklorit 
Ett kraftigt oxidationsmedel, som används för blekning. Ämnet kan 
användas för att bleka nytt trä och när gammalt trä skall rengöras och 
blekas. Det säljs i handeln under namn som Klorin och Alclorit. 

Borax Benämns även borat. Används också för bleklutbehandling, antingen 
ensamt men vanligare i kombination med natriumhydroxid eller som tillsats 
i såpa. 

9.3.2 Industriell tillämpning 

Vid industriell produktion av golvbrädor måste brädorna vara nedtorkade till ca 8% 
ftiktkvot, noggrant hyvlade (utan kutterslag) och absolut plana, slipas lätt i 
bredbandslipmaskin med slippapper korn 100-150. En lutlösning appliceras med 
valsbetsmaskin och torkas i ugn med god ventilation. För att minska träsvällning och 
fiberresning bör luten torkas så snabbt som möjligt, t ex med hjälp av varmluft, 
IR-strålning eller mikrovågor samt kraftig ventilation i en s k plantork. 

9.3.3 Behandling av golvbrädor med olja 

Oljning av golvbrädor kan utföras med valslackeringsmaskin. Den olja som inte sugs in i 
träet fördelas med en borstmaskin. Torkning bör ske i en (tillräckligt lång) plantork eller i 
en vertikalugn, varefter brädorna borstas. Alternativt kan golvbrädorna läggas i 
torkvagnar för att torkas i ett torkrum. Detta medför tungt manuellt arbete med dålig 
ergonomi. Om oljan är lösningsmedelsburen krävs också att personalen använder 
andningsskydd. 

Brädor på vilka ett första skikt olja har applicerats med vals, kan läggas samman i staplar, 
trots att oljan inte är genomtorr. I de fall ett fetare ytskikt önskas, måste som regel två 
oljebehandlingar utföras. Det andra skiktet kräver alltid betydligt längre torktid och risk 
finns att bräderna klibbar samman om oljan inte är torr. Om oljan appliceras i ett enda 
tjock skikt, blir ytskiktet som regel ojämnt och flammigt. Torkning i en vertikalugn, med 
genomloppstid, som är längre än 60 minuter rekommenderas. I oljan kan också ett 
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torkmedel tillsättas, men man riskerar då att den snabbt oxiderar (tjocknar) under 
rundpumpningen i valsmaskinen. Vid torkning i rumstemperatur eller i ett måttligt varmt 
torkrum (ca 25-30°C) kan en fetare olja användas, men då fordras ofta flera timmars 
torktid. Bästa resultat erhålls i regel om oljan får torka över natt i en ugn med god 
ventilation. Nästa dag poleras brädorna i en valsborstmaskin, för att sedan förpackas 
alternativt oljas ännu en gång innan de emballeras. 

9.3.4 Behandling av golvbrädor med sqpa 

Många föredrar enbart såpade golv, även om de är känsliga för smuts och vätskor. 
Behandling med lut och såpa ger ett mer rustikt utseende, som mer eller mindre döljer 
smuts och fläckar. Lut och olja ger ett betydligt tåligare ytskikt än enbart lut och såpa. 
Om såpa appliceras ovanpå en oljad yta, blir denna mer sidenglänsande. Golvet underhålls 
därefter genom avtvättning med såpvatten. 

Om utrustningen så tillåter, kan såpbehandlingen ske i två på varandra följande moment, 
med utjämning av såpan och viss torkning mellan skikten. Borstning av brädorna vid slutet 
av en linje eller före emballering rekommenderas. 

Något bra alternativ till valsbets- och valslackeringsmaskiner för applicering av lut, olja 
och såpa på golvbrädor finns inte. Sprutautomater kan användas, men de är svåra att 
rengöra och förbrukar mycket ytbehandlingsmaterial. Vakuumutrustning är också tänkbar, 
men har låg kapacitet, då endast en bräda åt gången kan passera genom utrustningen. 
Genom valsbets- och valslackeringsmaskiner kan samtidigt flera brädor i bredd passera, 
vid en transporthastighet av mer än 10 m/min. 

9.4 Utrustningar för applicering av flytande och hårt vax 

Flytande vax kan appliceras genom sprutning. Nästan alla typer av sprutpistoler är 
användbara, under förutsättning att de kan fördela en liten mängd, eller mellan 20 och 40 
g vax per m^. Vaxets viskositet kan sänkas genom tillsats av lösningsmedel. En på sikt 
billigare och mer miljövänlig metod, är att installera en s k färgvärmare /se ref 61. Vid 
sprutning bildas alltid ett fint sprutstoft, varav en del faller ned på golvet runt sprutboxen. 
För att undvika halkolyckor, bör golvet i boxen förses med en halkskyddsmatta, 
alternativt skall golvet sandas. Tänk också på att inte sprida vaxet till övriga delar av 
arbetslokalen. 

Flytande, halvflytande och hårt vax kan även appliceras med valslackeringsmaskin. Denna 
bör vara utrustad med en roterande borstvals som fördelar vaxet på godsets yta. När vaxet 
torkat, t ex i samband med montering eller emballering, bör ytan poleras med en 
roterande tygvals. En alternativ metod till olja och vax är att använda vaxolja, som 
samtidigt inoljar och vaxar träet, men har nackdelen att ytan kan kännas kladdig. 
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9.4.1 Applicering av hårdvax med HVLP-utrustning 

Hård vax appliceras med en speciellt utvecklad sprututrustning, utvecklad i samarbete 
mellan den tyska maskintillverkarna Böllhoff (Kopperschmidt-Miiller) och Naturhaus. 
Denna utrustning har en eluppvärmd materialbehållare, en dubbelmembranpump och en 
HVLP-pistol. Det hårda vaxet kan smältas i utrustningen, men det går fortare på en vanlig 
kokplatta. Som uppvärmningsmedium för sprututrustningen används linolja, som får 
cirkulera mellan materialbehållaren och sprutpistolen. När utrustningen värmts till ca 
80°C töms behållaren på linolja och fylls omedelbart med varmt vax. Från behållaren 
sugs vaxet via en steglöst reglerbar genomströmningsvärmare till sprutpistolen. 

1.1 den speciella förrådsbehållaren 
förblir vaxet flytande genom utnytt
jande av överskottsvärme från 
flödesvärmaren. 

2. Dubbelmembranpumpen trans
porterar det flytande vaxet från 
behållaren till flödesvärmaren. 

II. 1 

3.1 flödesvärmaren upp
värms vaxet till ca 80 °C 
och blir lättflytande. 4. Via den anslutna pistolen cirkule

rar det heta vaxet genom hela 
sprutsystemet. Aggregatet är färdigt 
att använda. 

Figur 7. Sprututrustning för hårdvax. 

Appliceringen av vaxet sker med HVLP-pistol, vars stora hål i munstycksatsen i 
kombination med lågt lufttryck sönderdelar vaxet till en fm sprutdimma, som ger ringa 
ryk och återstuds. Vaxet kan påföras i ett skikt, vilket jämfört med konventionell 
lackering innebär en halvering av arbetsmomenten. På träytan bildar vaxet en tunn film av 
små droppar, som snarast eller senast inom två timmar måste fördrivas, dvs bearbetas till 
en jämn film. Fördrivning sker med en speciellt utvecklad typ av borstar, s k Edruflex-
sliphjul, vilka alstrar friktionsvärme som smälter vaxet, samtidigt som det arbetas in i 
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träets porer och på ytan bildar en sidenglänsande film. Färdiga möbeldelar kan efter 
torkning i rumstemperatur staplas eller förpackas efter 2-3 timmar. Den kemiska 
reaktionen i vaxet kan påskyndas genom ökad yttemperatur, vilket innebär att härdningen 
sker betydligt snabbare i ett varmt torkrum eller i en härdugn. 

Några viskositetsjusterande lösningsmedel ingår inte i vaxet och därmed erhålls en 
lösningsmedelsfri ytbehandling. Åtgången är mellan 20 och 100 g/m .̂ Den förhållandevis 
höga materialkostnaden reduceras av liten materialförbrukning och att normalt endast ett 
skikt appliceras. Önskas ett fylligare skikt, måste det första skiktet härda under minst åtta 
timmar. 

Även om HVLP-pistolen ger små materialförluster, kan inte förbisprutning undvikas. 
Vaxet kan dock fångas upp av en vattenridå och är sedan återvinningsbart. 

9.4.2 Applicering av hårdvax i spnäautomat 

Den teknik för manuell sprutning av hårdvax som nämns ovan, kan även användas i 
sprutautomater, som då utrustas med en eller flera HVLP-pistoler. Vaxfilmen poleras även 
i detta fall i s k borst- eller polermaskiner. 

9.4.3 Valsapplicering av hårdvax 

Hårdvax kan valsappliceras på plana detaljer i en ytbehandlingslinje, enligt följande 
metod, utvecklad av den tyska tillverkaren av biomaterial, Naturhaus. 

1 2 3 4 5 6 7 

Figur 8. Ytbehandlingslinje för valsapplicering av hårdvax. 

1. Träflnslipning med slippapper 150-180. 
2. Valsapplicering av impregneringsgnmd (20-25 g/ni). Valsen skall vara 

belagd med oljebeständigt s k mossgummi. 
3. Torkning i plantork med 50-70°C varm lift under 60-90 s. 
4. Slipning med slippapper 220-280. 
5. Valsapplicering av hårdvax (ca 10-20 g/rri). Valsen skall vara belagd med 

oljebeständigt hårdgummi. 
6. Polering med Edruflexhjul med slipkom 500. 
7. Torkning/härdning i 30-60 s i plantork vid 50-70°C. 
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9.4.4 Vakuumutrustningför applicering av vattenbwet vax 

Vakuumlackering kallas en appliceringsmetod i vilken godset passerar genom en 
behållare, som har ett visst undertryck. Till sin funktion kan metoden sägas vara en form 
av sköljning /se ref 6/. 

luft ut 

Figur 9. Princip för vakuwnlackering. 

Materialet pumpas från en behållare till appliceringskammaren, som har en 
ingångsöppning och en utgångsöppning. En fläkt suger luft från appliceringskammaren via 
dess öppningar och bildar då den kaskad genom vilken godset passerar. Fläkten skapar 
samtidigt ett visst undertryck i kammaren, som suger av överflödigt material från godset 
då det passerar utgångsöppningen. Metoden fungerar mycket bra vid lasering med 
vattenburna material och är därmed även lämplig för applicering av vattenburet vax. 
Lämpligt gods är långa, raka detaljer såsom panelbrädor, foder, lister, golvsocklar osv. 
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9.5 Exempel på efterbehandling och torkning av lut, olja, lasyr och vax 

Tabell: Exenpel på behandlingar efter qpplicering av lut, olja, lasyr och vax. 

Material Appiiceringsmetod Utjämning Polering 

Olja vals borste borste 

Olja, vit vals borste borste 

Lasyr vals 
vakuum 

borste — 

Lutbets vals 
vakuum 

borste 
. . . 

Vax, flytande vals . . . borste/ 
tygvals 

Vax, flytande, 
vattenburet 

vals 
vakuum — 

borste/ 
tygvals 

Tabell: Exempel på metoder för torkning av lut, olja, lasyr och vax. 

Material Metod Anmärkning 

Olja Konvektion 
Svag IR 

Torkar oxidativt. Torkmedel (sikativ) kan 
tillsättas. 

Lasyr Konvektion 
IR 

Innehåller 85-90% lösningsmedel. Torkar 
snabbt. 

Lut/pyrogallol Konvektion Lut och pyrogallol bör få påverka träet. 
Torkning vid svag värme rekommenderas. 

Lutbets Konvektion 
IR 
Mikrovågor 

Vissa betser måste få påverka träet för att rätt 
kulör skall erhållas. Upphettning av IR-strålning 
och mikrovågor påskyndar processen. 

Vax, flytande Konvektion 
Rumstemperatur 

Kräver lång torktid som endast måttligt 
påverkas av värme. 

Vax, flytande Konvektion Vattnet kan snabbt avlägsnas med varm luft 
eller måttlig IR-strålning. Hög värme kan 
förstöra vaxet. 
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10. HÄLSORISKER OCH MILJÖASPEKTER 

Övergång till behandlingar med lut, olja och vax samt vattenburna färger och lacker, är 
ett sätt att minska riskerna i arbetsmiljön och att minska utsläppen av lösningsmedel och 
mängden restprodukter vid ytbehandlingsanläggningar. 

10.1 Hälsorisker 

Vissa av de änmen som används för kemisk betsning samt ämnen som ingår i 
ytbehandlingsmaterial, finns upptagna i Arbetarskyddsstyrelsen Författningssamling, AFS 
1993:9, Hygieniska gränsvärden samt AFS 1985:17, Farliga änmen (ersätts av 1994:2). 
Innan en ny produkt tas i bruk, måste leverantören lämna s k varuinformationsblad, i 
vilka klart framgår vilka evenmella risker som är förenade med hantering av produkten 
samt vilka åtgärder som skall vidtas till skydd mot skada och ohälsa. 
Varuinformationsbladen beskriver produkten eller änrnet i koncentrerad form, eller i den 
form som det levereras. Vid kemisk betsning är änrnet upplöst i vatten och utgör endast 
någon procent av lösningen, resten utgör vanligt kranvatten. Iaktta också att det på den 
torra ytan kan finnas rester kvar av de ämnen som ingår i den kemiska hetsen. Dessa kan 
orsaka irritation eller allergi när produkten hanteras. 

De ämnen som vi nämner i rapporten är klassificerade som farliga men inte giftiga 
ämnen. Likaså har vi valt att inte ta med några metallsalter av mngmetaller som säkert 
finns omnämnda i gamla recept och handböcker. En del av de änmen som nämns i dessa 
gamla handböcker är hälsofarliga och direkt olämpliga att jobba med. Därför bör man 
verkligen ta reda på fakta om de ämnen man skall använda. 

I en sluten process kan man använda ämnen, som inte är lämpliga för manuell hantering. 
För kemiska betser fmns nu s k sköljautomater, i vilka bets och lut appliceras automatiskt 
i en sluten process. Doppning kan under vissa omständigheter också vara ett alternativ. 

Även s k namrprodukter, "biologiska" ytbehandlingsmaterial och kemiska betser kan 
innehålla ämnen, vilka är farliga att hantera eller är brandfarliga. Restprodukterna, dvs 
avfallet, kan också vara en fara i arbetsmiljön eller för den yttre miljön. 

De flesta kemiska ämnen har fått ett identifieringsnummer enligt Chemical Abstracts 
Service, ett så kallat CAS-nummer. För ämnen som kan förekomma i flera isomera 
former kan det finnas flera CAS-nummer. CAS-numret finns i listan över hygieniska 
gränsvärden (AFS 1993:3) och skall finnas angivet i leverantörernas varuinformationsblad, 
om ämnet fått ett sådant nummer. Med hjälp av detta kan ämnen, som är farliga att 
hantera eller som kan skada miljön, spåras och identifieras. 

Följande redogörelse skall ses som en orientering och kan vara till hjälp när företaget 
upprättar hanterings- och skyddsinstruktioner för arbete där farliga ämnen ingår /se ref 8/. 

*̂  = Ämnet finns upptaget i Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling, AFS 1993:9, 
Hygieniska gränsvärden. 
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10.1.1 Exempel på garvämnen som ingår iförbetser och lut 

Katekol *̂  Benämns även pyrokatekin. Framställs genom torrdestillation av vissa 
garvämneshaltiga substanser och består i pulverform av vita kristaller. 
Betecknas som farlig produkt. Farlig vid inandning och hudkontakt. Risk 
för skador vid upprepad exponering. Ämnet kan lätt upptas genom huden. 
CAS-nr 120-80-9 

Pyrogallol Benämns även pyrogallolussyra. Betecknas som farlig produkt. Farlig vid 
inandning och hudkontakt. Risk för skador vid upprepad exponering. 
Ämnet har använts i medicin som hudmedel mot psoriasis och förekommer 
i kosmetika. CAS-nr 87-66-1 

Tannin Benämns även garvsyra eller galläpplegarvsyra. Tannin är en måttligt farlig 
produkt. Kan vara farligt vid inandning och hudkontakt. Risk för skador 
efter ofta upprepad exponering. Finns bl a i te och vin. CAS-nr 1401-55-4 

10.1.2 Exempel på ämnen som kan ingå i efter bets och lutlösningar 

Borax Benämns även natriumtetraboratdekahydrat eller natriumborat. Vita 
kristaller eller vitt pulver lösligt i vatten. Kan lätt upptas genom huden. 
Inandning eller omfattande hudkontakt kan ge huvudvärk, aptitlöshet, 
illamående och kräkningar, diarré, håravfall och hudinflammationer. 
CAS-nr 1303-96-4. 

Natriumhydroxid *̂  
Benämns även kaustiksoda, i vattenlösning kallad natronlut. Vita stänger, 
pastiller, flingor eller pulver. Är starkt frätande och kan även i svaga 
lösningar orsaka eksem. Damm och dinuna kan vid inandning ge sveda, 
hosta och andningsbesvär. Skall aldrig förvaras i aluminiumkärl. CAS-nr 
1310-73-2. 

Natriumhypoklorit 
Verkar starkt irriterande på ögon och luftvägar. Utvecklar den giftiga gasen 
klor*̂  (CAS-nr 7782-50-5) vid kontakt med syra. 

Natriumkarbonat 
Ren kalcinerad soda. Även kallad kristallsoda eller målarsoda. Vita 
kristaller eller vitt pulver lösligt i vatten. Är avfettande och uttorkande för 
huden. Skall aldrig förvaras i aluminiumkärl. CAS-nr 497-19-8. 

Oxalsyra*^ Benämns även etandisyra. Färglösa eller vita kristaller, vitt pulver lösligt i 
vatten. Hudkontakt kan ge irritation, hudsprickor och sköra naglar. CAS-nr 
114-62-7. 
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10.1.3 Exempel på lösningsmedel som kan förekomma i oljor och vax 

Lösningsmedel används både för att lösa oljor och harts och för att ge 
ytbehandlingsmaterial en för appliceringsmetoden lämplig viskositet. Lösningsmedel har 
också funktionen att väta underlaget och medverka till ökad inträngning av olja eller vax. 
Oljor kan i sig själva vara så tunnflytande eller ha sådan konsistens att något extra 
lösningsmedel inte behöver tillsättas och de betecknas då som rena namrprodukter. Vissa 
produkter innehåller eteriska oljor som kan förorsaka sensibilisering och allergi. Allt 
oftare används vatten som spädmedel i oljor och vax, i form av emulsion eller dispersion. 
Här ges några exempel på lösningsmedel som kan förekomma i oljor och vax. 

Apelsinolja eller citrusolja 
Utvinns ur skalen på citrusfrukter. Under de senaste åren har dessa använts 
som miljövänligt avfettningsmedel inom verkstadsindustrin och har ibland 
förekommit i vissa s k naturprodukter för ytbehandling av trä. 
Huvudkomponenten i apelsinolja är d-Limonen *̂  (CAS-nr 5989-27-5), j f r 
terpener, som i sig själv inte är allergent, men som vid rumstemperamr 
bildar allergena ämnen, framför allt limonenoxid. Ämnet avfettar huden 
och verkar irriterande på ögon och luftvägar och är brandfarligt. Vid 
hantering av apelsinolja och produkter som innehåller detta ämnen, måste 
lämpliga skyddshandskar användas. 

Etanol *̂  Benämns även etylalkohol, även kallat sprit. Färglös vätska som avfettar 
huden. Upprepad hudkontakt kan ge eksem. Ämnet är mycket brandfarligt. 
Etanol utvinns dels som biprodukt vid framställning av sulfitcellulosa, men 
vanligare i kemisk process, med råolja som basråvara. På grund av sitt 
höga hygieniska gränsvärde (= liten riskfaktor) förekommer etanol i 
flertalet ytbehandlingsmaterial. CAS-nr 64-17-5. 

Fotogen *̂  Utvinns genom fraktionerad destination vid raffinering av bergolja och 
utgörs av en blandning av s k petroleumkolväten med kokpunktsintervall 
mellan 150 och 300°C. För fotogen har inte fastställts något hygieniskt 
gränsvärde, på grund av att fotogen utgör blandningar av ett stort antal 
ämnen, vars halt inte är kända i detalj och dessutom kan variera med olika 
leveranser. 

Lacknafta Lacknafta är en typ av petroleumnafta som innehåller 17-22 viktsprocent 
aromater. Den används som lösnings- och spädmedel i färg och lack. 
Exempel på andra benämningar av petroleumnaftor är; dilutin, kristallolja, 
mineralterpentin, white spirit m f l . Hygieniskt nivågränsvärde för denna typ 
av petroleumnafta är enligt AFS 1993:9 ca 50 ppm /300 mg/m^ Angivet 
cirkavärde uttryckt i ppm är beräknat med hänsyn till lacknafta med 22 
viktsprocent aromater. Gränsvärde för annan typ av petroleumnafta 
beräknas med utgångspunkt från sammansättning och gränsvärden för 
ingående komponenter. 
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Petroleumnaftor *̂  
Utvinns genom fraktionerad destination vid raffinering av bergolja och 
utgörs av en blandning av s k petroleumkolväten med kokpunktsmtervall 
mellan 135 och 200°C. Beteckningar som aromatnafta (med nära 100% 
aromater) och alifatoafta (med nära 100% alifater) kan förekomma. I 
crackningsförfarandet kan aromater och andra skadliga ämnen avskiljas ur 
alifater. På marknaden förekommer också lågaromatisk lacknafta, som 
innehåller mindre än 0,1 % aromater, men knappast någon s k aromatfri. 
Isoalifat är en alifamafta, i vilken en kemisk förändring skett, men den är 
fortfarande en alifat. Petroleumnafta avfettar huden. Upprepad kontakt kan 
ge eksem. Inandning under lång tid kan ge nervskador. 

Limonen *̂  Carven, dipenten m f l . Se Apelsinolja och Terpener. 

Terpener *̂  Ett stort antal isomera kolväten, vilka förekommer i eteriska oljor, 
terpentin och andra balsamer, mjölksafter m f l . De flesta terpener har stor 
additionsförmåga mot främmande ämnen. Samtliga har en karakteristisk, 
aromatisk doft. De förhartsas lätt och angrips kraftigt av oxidationsmedel. I 
rent tillstånd har terpener ingen användning, men i de eteriska oljor där de 
ingår, används de i stor omfattning. Terpener indelas i monoterpener, 
seskviterpener, diterpener, triterpener etc, allt efter molekylernas storlek. 
Exempel på monoterpener är a- och p-pinen, Å^-karen och limonen. 

Terpentin *̂  Terpentin var förr endast namn för balsam som utvinns ur trädslaget 
Pistacia terebinthus oljehaltiga frön, dvs samma gröna ätliga frön som 
kallas pistagemandel. Pistagia lentiscus, som växer i medelhavsländerna, 
lämnar hartset mastix, vilket bland annat används till fernissor. Terpentin 
utvinns också ur sekretet (kåda, balsam) från vissa barrträd och man skiljer 
på terpentin ur balsam och ur trä. Den förra framställes genom destination 
av balsam med vattenånga. Som återstod i destillationsprocessen erhålls 
kolofonium, dvs ett harts. CAS-nr 8006-64-2. 

Balsamterpentin utvinns ur växtsläktet abies. Av silvergranen, Abies 
pectinata erhålls ett balsam, som går under namnet Strassburgterpentin. 
Även vissa tallarter lämnar balsamterpentin. Ur stammen på lärkträd, Larix 
decidua, tappas venetiansk terpentin. 

Terpentin innehåller eterisk olja, delvis löst, delvis kristalliserat harts 
(abietinsyra m m) samt vatten. Fransk terpentin, som framställs genom 
destination av terpentin, innehåller huvudsakligen pinen *\ Svensk 
terpentin, även kallad terpentinolja eller sulfatterpentin, som är en 
biprodukt vid cellulosatillverkning (sulfatmassa), innehåller huvudsakligen 
sylvestren och dipenten. Förr framställdes svensk terpentin genom 
torrdestillation av kådrika rötter och stamdelar. 

Terpentin verkar irriterande på ögon och luftvägar. Avfettar och kan lätt 
tas upp genom huden. Inandning, förtäring och hudkontakt kan ge 
huvudvärk, yrsel och i svårare fall medvetslöshet. Terpentin från nordiska 
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träslag är hudsensibiliserande. Sensibiliserande verkan är dock inte 
bekräftad för enskilda terpener med undantag för 3-karen. 

Terpentin som sugits upp i t ex trassel eller sågspån kan själ vantända, 
Denna risk ökar när linolja eller annan oxiderande olja blandats med 
terpentin. Terpentin hade tidigare en stor och viktig betydelse som 
lösningsmedel vid framställning av oljefärger, fernissor och lacker. 
Ersättare är främst den betydligt billigare lacknaftan. 

10.2 Miljöaspekter 

I denna rapport beskrivs i huvudsak behandlingar med lutlösningar, oljor, vax och såpa. 
Vattenburna produkter nämns som komplement till dessa och lösningsmedels-baserade 
system. Därför berör detta kapitel endast produkter i den först nämnda kategorin. Av 
dessa finns det ett oändligt antal varianter, vilka kan innehålla betydligt fler änmen, än de 
som tagits med i denna rapport. 

Av redogörelsen över ämnen i kapitel 10.1, framgår att lutlösningar, oljor och vax kan 
innehålla änmen som akut eller på sikt kan orsaka ohälsa och som kräver att företaget 
upprättar hanterings- och skyddsinstruktioner. Ytbehandlingsmaterialen kan också 
innehålla ämnen som påverkar eller skadar miljön. Främst gäller detta utsläpp av 
organiska lösningsmedel, t ex lacknafta som i stor mängd kan finnas i oljor för golv och 
möbler. Aromatandelen i lacknafta kan vara hög, ofta ca 20%. Länsstyrelser har som 
målsättning att aromater över huvud taget inte skall användas inom industrin eller i nödfall 
endast i ringa mängd. Detta krav kan tillgodoses med s k lågaromatisk lacknafta, som 
innehåller max 0,1% aromater. 

Vid diskussion angående användning av lutlösningar, har man ofta frågat hur 
restprodukter skall destrueras. Frågan kan besvaras med att det är SAKAB eller godkänd 
entreprenör, som skall omhänderta alla miljöfarliga restprodukter. Råder tvivel om att 
produkten är miljöfarlig, skall frågan besvaras av kommunens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd. Den avgör också om slam från sprutboxar måste sändas till SAKAB 
eller får deponeras på den kommunala avfallsanläggningen. I vissa fall, när slammet inte 
innehåller mngmetaller eller annat miljöfarligt ämne, kan de lämna ett sådant tillstånd. 
Samma förhållande kan råda för restprodukter från olja och vax. En mmregel är att 
tillstånd ges för fast avfall, som inte innehåller lösningsmedel. 

I det andra steget vid lutbehandling doppas godset i lutlösningar som innehåller t ex 
natriumhydroxid eller annan typ av basiskt ämne. Natriumhydroxid är samma ämne som 
kan tillsättas för att höja pH-värdet på vattnet i sprutboxar. Om lutlösningen inte 
innehåller några andra, miljöskadliga ämne, torde kommunen inte ha invändningar mot att 
sådana rester töms i kommunal avloppsledning (jämför med propplösare och andra former 
av lutbad). Det är bättre att förvara lösningarna i plastdunkar och tillsätta nyblandad 
lösning vid ett kommande tillfälle. En mer radikal lösning, är att i stället för lutlösningar 
använda s k lutbets. 
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Vid valsapplicering med lut, olja, såpa och vax uppstår knappast några restprodukter, mer 
än de transportkärl som ytbehandlingsmaterialet anlänt i . Vid manuell applicering med 
sprutpistol uppstår det alltid viss förbi- eller översprutning, som samlas i sprutboxen och 
på dess golv. Sådana torra restprodukter mnehåller knappast några miljöfarliga ämnen. En 
annat problem är trasor och torkpapper som använts för att torka upp eller fördriva olja 
och därefter kastats i en kärl med vatten. Risken är stor att oljeindränkta trasor 
självantänds när vattoet avdunstat, vilket inte får hända på en avfallsanläggning. Behållare 
med sådant avfall måste tas om hand av SAKAB eller godkänd entreprenör. Jämfört med 
den mängd avfall som uppstår vid ytbehandling med lösningsmedels-baserade färger och 
lacker rör det sig här om mycket små avfallsmängder, speciellt den mängd som skall 
omhändertas som miljöfarligt avfall. 

11. KOSTNADSASPEKTER 

Produktionskostnaderna för träbearbetning är normalt noggrant kalkylerade, medan 
kosmaderna i samband med ytbehandlingen ofta framstår som mer diffusa. Orsaken härtill 
är de många faktorer, som påverkar ytbehandlingsprocessen, t ex valet av underlag samt 
hur väl träbearbetningen och träslipningen utförts /se ref 4, 5/. Kostnaden för 
ytbehandlingsmaterialet per m^ är oftast relativt lågt och utgör sällan mer än några procent 
av den totala produktionskostnaden. Speciellt låg är kostnaden per m^ för UV-klarlack och 
syrahärdande klarlack. Någon undersökning avseende priser på lutlösningar, oljor, vax 
och såpa har inte utförts i detta projekt. Uppgifter om prisrelationer bygger på information 
från danska och svenska träindustrier. 

Kostnaden för lut, oljor, vax och såpa borde vara låg, men är ofta förvånansvärt hög. 
Detta kan bero på att förbrukningen av sådana material hittills varit liten i Sverige och att 
de vanligtvis säljs i små konsumentförpackningar genom färghandeln. 

Jämfört med syrahärdande klarlack, kan priset per liter olja, vara upp till 5-6 gånger 
högre. Sanuna förhållande gäller priset på vax. Anledningen till de höga priserna kan vara 
svår att förklara. Leverantörerna hänvisar till dyra råvaror och menar att kostnaden per m^ 
ändå är låg, på grund av den ringa mängd som åtgår. 

Kostnaden för lutbets är vanligtvis jämförbar med priset på lösningsmedelsbets. Mer 
uppseendeväckande är det höga priset på lutlösningar, då dessa förutom vatten, endast 
innehåller en liten mängd natriumhydroxid och vitmedel (kalk eller titanvitt). Kanske 
sjunker priserna när förbrukningen ökar. 

Även med hänsyn till höga liter- eller kilopriser på nämnda ytbehandlingsmaterial, blir 
den totala ytbehandlingskostnaden lägre och ofta betydligt lägre, än när vattenburna och 
lösningsmedelsbaserade lacker används och anledningen till detta kan sökas bland följande 
faktorer: 

Omfärgning och betsning kan ske mycket rationellt i s k skölj automater. 
Små mängder av olja, vax och såpa förbrukas. 
Oljning och vaxning kan ske i ett steg med vax/olja. 
Materialspillet är vanligtvis litet. 



56 

Mellanslipning behöver inte utföras. 
Borstning eller polering av plana detaljer kan utföras maskinellt. 
Kassation och omarbetning förekommer knappast. Det är lätt att justera eller 
reparera ytskiktet. 
Undersidor på hyllor brukar inte behandlas med olja eller vax, vilket kan innebära 
att godset endast behöver passera en gång genom en ytbehandlingslinje. 
Kostnaden för kvittblivning av restprodukter är liten. 
Kostnaden för ugnsuppvärmning är lägre, jämfört med annan typ av ytbehandling. 
Ytbehandlingspersonalen brukar uppskatta en övergång till miljövänligare 
ytbehandlingsmaterial. Denna fördel skall dock inte erbjudas innan sakkunnig 
person, t ex en skyddsingenjör eller yrkeshygieniker, lagt sina värderingar på de 
produkter och metoder samt den utrustning, som skall användas i produktionen. 

Troligtvis har inte en låg ytbehandlingskostnad varit en avgörande faktor för de 
exportframgångar, som många danska möbelindustrier haft sedan slutet av 80-talet. 
Förklaringen ligger som alltid i att vissa industrier skapar ett bra koncept, i meningen att 
de gör rätt i alla led, alltså även vad beträffar design, marknadsföring osv. I den bilden 
spelar resultatet av ytbehandlingen ofta en stor roll. Kunden väljer först med ögonen och 
då ratas ofta möbler med fel eller dåligt utförd ytbehandling. 

12. ORDFÖRKLARINGAR 

Alifater Se Kolväten. 

Alkalisk Lösning med högt pH-värde (pH> 7), t ex lut. Motsatsen är sur. Jfr 
Baser, Syra. 

Alkyd Alkyd och dess modifieringar är huvudbindemedel i de flesta luft- och 
ugnstorkande färger och lacker. Alkyd framställs som förädlingsprodukt 
från naturliga oljor och kanske numera allmänt, från syntetiska fett- och 
dikarbonsyror (hartsliknande produkter, s k alkydharts). 

Animalisk Ämne/produkt som kommer från djurriket. 

Applicera Anbringa, påföra, t ex ett ytbehandlingsmedel, manueUt eller med maskin. 

Aromater Se Kolväten. 

Baser 

Bona 

Ämnen som i vattenlösning ger ett högt (alkaliskt) pH-värde (pH>7). 

Bona betyder gnida eller borsta, till en jämnare och blankare yta. Med 
"mattbona" avses att gnidningen sker med fin stålull eller slipmedel, så att 
en jämn, matt yta erhålls. Jämför: Polera. 
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CAS-nummer 
Anger ämnets identifieringsnummer enligt Chemical Abstracts Service. För 
ämnen som kan förekomma i flera isomera former kan det finnas flera 
CAS-nummer. 

Céra Céra är det latinska namnet för vax. Cerat, som används för att skydda 
läpparna från uttorkning är således ett vax. 

Derivat Kemisk förening, som fås ur en annan förening, när en del av denna 
ursprungliga förening ändras. Kommer av latin, derivare = härleda. 

Dispersion Blandning bestående av fasta partiklar eller vätskedroppar i vätska. Ex: 
Vattenburna färger och lacker. Jfr Emulsion. 

Destiliat Vätska framtagen inom ett visst temperaturområde vid destination. 

Destillera Process genom vilken en vätska genom upphettning förvandlas till ånga och 
därefter genom avkylning återgår till vätska. Destination är en metod för 
att i en vätskeblandning åtskilja ämnen med olika kokpunkt. Destination 
som sker etappvis, vid olika vätskors kok-/förångningstemperatur, kallas 
fraktionerad destUlation. 

Destruera Under kontrollerad form förstöra (t ex förbränna) ämnen som är en fara för 
miljön. 

Dispersion Kan uppträda i form av suspensioner, då ett fast material är finfördelat i 
det flytande dispergeringsmedlet och emulsioner, där ett flytande material 
är finfördelat i ett flytande materiel. I de flesta fall består 
dispergeringsmedlet av vatten. Olja i vatten är en typisk emulsion, som kan 
förtunnas obegränsat med vatten. Jämför med mjölk, som är en 
olje/vatten-emulsion. 

Eksem Kontakteksem uppkommer då huden påverkas utifrån. Vanliga symptom är 
klåda. Eksem smittar inte. Icke-allergiska kontakteksem uppstår när vissa 
ämnen skadar huden direkt. Allergiska kontakteksem uppkommer först 
sedan en allergi för något ämne uppstått. 

Emulsion Dispersion av två vätskor. Ex: Olja eller fett i vatten. Jfr Suspension. 

Ester En typ av kemisk förening som bildas efter reaktion mellan alkohol och 
syra. 

Exposition Exponering, utsättande för ämne genom t ex inandning, förtäring eller 
hudkontakt. 

Formaldehyd 
Ett gasformigt, färglöst ämne med stickande lukt. Irriterande för ögon och 
näsa. SensibUiserande och kan vara cancerframkallande vid höga halter. 
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Avspaltas bl a ur syrahärdande lacker och fenol-hartsbundna spånskivor. 
Kemisk formel: HCHO. CAS-nr: 50-00-0. 

Fernissa Fernissa är benämningen på klarlack, som i mnna skikt stryks på föremål 
och som efter torkning länmar en glansig, seg och elastisk hinna (film), 
avsedd att skydda föremålet mot inverkan av luft och fukt. Oljefernissor 
består av oljor, som torkar genom inverkan av ett torkmedel, luftens syre 
och värmen. Lackfernissor består av hartsartade ämnen vilka blivit lösta i 
organiska lösningsmedel. Torkningen sker främst genom 
lösningsmedelsavdunstning. Feta lackfemissor, vars harts är löst i olja, kan 
också betecknas som oxidativt torkande. 

Fraktion 

Hydrofil 

Hydrofob 

Härda 

Härdplast 

Isomeri 

Uppsamlat destillat med en viss kokpunkt. 

Adjektiv om änrne som kan vätas av vatten. 

Adjektiv om ämne som är vattenavvisande, dvs som inte kan vätas av 
vatten. 

Se Katalys, Oxidation och Polymerisera. 

Fås genom speciell kemisk reaktion, s k härdning, som sker olika för olika 
härdplasttyper. Härdplast mjuknar inte vid uppvärmning. 

Kommer av grekiska orden isos, som betyder lika och meros, vilket betyder 
del. Förhållandet anger att kemiska föreningar har samma kemiska 
sammansättning och samma relativa molekylmassa, men får olika 
fysikaliska och kemiska egenskaper (alltså lika, men likväl inte identiska). 

Katalys Kemisk reaktion som sker under påverkan av katalysator. 

Katalysator Ämne som påskyndar kemisk reaktion utan att själv förbrukas, t ex syra, 
som tillsätts i syrahärdande färg och lack. 

Klarlack Benämning på en vätska som i mnt lager appliceras på föremål och som 
efter torkning/härdning lämnar en mnn film, avsedd att skydda föremålet 
mot inverkan av luft och fukt. Klarlacker fmns i många varianter, baserade 
på ett stort antal bindemedel. Deras egenskaper bestäms genom valet av 
bindemedel (alkyder och hartser), lösningsmedel och tillsatsmedel. 
Klarlackers glans justeras med hjälp av matteringsmedel. 

Kemiskt härdande 
Se Katalys och Polymerisera. 

Kolväten Föreningar som uteslutande består av kol och väte. Alifatiska kolväten är 
ett samlingsnamn för vissa kolväten. Till högre alifatiska kolväten räknas 
de som har ett stort antal kolatomer. Aromatiska kolväten är ett 
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samlingsnamn för vissa kolväten med ringstruktur. Hit hör t ex styren, 
toluen och xylen. 

Löslighet Den mängd av ett ämne som går att lösa i en viss mängd lösningsmedel. 
Lösligheten varierar med temperamr och typ av lösningsmedel. 

Mineral Amne som förekommer namrligt i berggrunden. 

Mineralolja Olja som förekommer naturligt i berggrunden. Kallas även petroleumolja 
eller råolja. Se även Kolväten. 

Monomer Enkel molekyl med förmåga att kunna samomankopplas med flera andra 
molekyler av samma eller olika slag till större molekyl (polymer). 

Neutralisera Justering av en lösnings surhetsgrad till ett neutralt pH-värde (pH=7). 

Oligomer Molekyl uppbyggd av ett fåtal monomerer. 

Oorganisk förening 
Kemisk förening som med vissa undantag inte innehåller kolatomer. 

Organisk förening 
Kemisk förening som med vissa undantag innehåller kolatomer 

Oxidation Kemisk reaktion som innebär att ett ämne upptar syre. Jfr Katalys och 
Polymerisera. 

Oxidativ härdning 
Bindemedlet i färg och lack hårdnar när det upptar syre. 

Patina Ärg på koppar och brons. Beläggning eller yta som vittnar om hög ålder. 

Patinera På konstgjord väg åstadkomma utseende eller beskaffenhet hos yta, som för 
ögat ger intryck av hög ålder. 

Peroxid Instabil, syrerik förening som avger syre. 

Pigment Olösligt, finkorningt färgämne i pulverform avsett att blandas med flytande 
eller ett fast bindemedel. Ger färg och lasyr dess kulör. Förekommer 
naturligt i jorden (t ex umbra och järnoxid), i växter (indigo) och utvinns 
ur djurriket (indiskt gult). Industriellt framställs syntetiska pigment. 

Polera Metoder för framställning av mer eller mindre blanka, porfyllda ytor utan 
repor, sjunkningar och noppor. Det skikt som poleras kan bestå av 
schellackpolityr, nitrocellulosalack, oljelack, samt härdlacker såsom 
polyester- och uretanlack m fl. 

Polityr Benämningen för schellack som är löst i sprit. 
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Polymerisera 
Låta mindre kemiska enheter (monomerer) reagera genom sammankoppling 
till större enheter, i form av kedjor eller nätverk. Ämnet övergår från 
flytande fas, pasta eller pulver till en hård massa. Kallas också: förnäta, 
tvärbinda eller härda. Jfr Katalys och Oxidation. 

Prepolymer I betydelsen förpolymer, dvs polymeren har delvis reagerat, 
förnätats/tvärbundits och därmed gjorts större. 

Recent nutida, nu levande (till skillnad från fossil, som har sitt ursprung i växter 
eller djur från äldre geologiska perioder). 

Reagens Ämne som tillsammans med ett annat ämne ger en speciell kemisk reaktion, 
t ex färgning. 

Reagera Delta i en kemisk reaktion. 

Resistens Motståndskraft. 

Sensibiliserande ämne 
Ämne som man kan bli överkänslig mot och som även i mycken liten 
mängd kan uflösa kraftiga allergiska effekter. 

Suspension Fasta partiklar fördelade i ett dispersionsmedium, vanligen en vätska. Se 
även Dispersion. 

Syntes Framställning av kemisk förening. 

Syntetisk Konstgjort matertial som efterliknar naturprodukt. 

Syra Ämne som i vattenlösning ger lågt (surt) pH-värde. Jfr Neutralisera. 

Temperafarg Se Äggoljetempera. 

Termohärdande 
Härdningsförlopp som startas eller accelereras vid tillförsel av tillräcklig 
mängd energi. Jfr Katalys, Oxidation och Polymerisera. 

Titandioxid Syntetiskt vitt pigment. 

Titanvitt Pigment som förutom titandioxid innehåller vitt fyllmedel och evenmellt 
också andra täckande pigment, t ex zinkvitt. 

Vaxolja Benämning för olja som blandats med vax. Denna typ av 
ytbehandlingsmedel används för att i ett steg både olja en yta och samtidigt 
ge ytor en viss glans samt för att den skall kännas fet och len. 
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VOC Förkortning för flyktiga, organiska lösningsmedel. Volatile Organic 
Compounds (uttalas "ve-o-se"). 

Äggoljetempera 
En färg bestående av ägg, linolja, terpentin och färgpigment. Tempera är 
en metod för lasyrmålning. 
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