
Färgkarta utomhus

Så enkelt får du  
en perfekt fasad

Färgkarta utomhus



En välskött fasad är inte bara vacker att titta på, utan skyddar även huset mot 
väder, vind och slitage. När du målar om hjälper du huset att hålla sig friskt, så att 
inte mögel eller röta tar sig in. Det handlar alltså om att få fasaden att bli tåligare,  
så att husets livslängd ökar.

Att måla om fasaden själv kan kännas som ett stort projekt. Men förmodligen  
är det betydligt enklare än du tror. För att du snabbt och enkelt ska kunna komma 
igång har vi på följande sidor samlat tips och råd, inspiration samt våra mest  
populära utomhuskulörer. Om du vill ha mer hjälp och kunskap är du alltid  
välkommen att besöka beckers.se eller någon av våra återförsäljare.

Vårda ditt yttre

Tjära 9305Lergrå 047 
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Staket: Granbarr 091

Bord: Jord 042
Stolar: Sjögräs 090, Öken 023

Bänk: Rosa Lupin 057

Fasad: Savann 028
Fönster: Korall 001, Berg 013

Måla hela världen
Alla projekt behöver inte vara stora – de kan ändå göra stor skillnad 
för trivseln. Att måla ett fönster eller staket i en kontrasterande färg 
kan ge hela huset ett ansiktslyft. En nymålad dörr gör att du känner 
dig välkommen och uteplatsen blir ännu mysigare att umgås på  
när möblerna är uppfräschade. 

Fönstren är bland de mest utsatta delarna på ett hus. För att de ska hålla länge  
är det viktigt att du pysslar om dem med jämna mellanrum. Dörrar och fönster 
är viktiga detaljer när ett hus färgsätts och tydliga färgkontraster gör att hela  
huset blir mer intressant. Passa på att måla om dina fönster när det är lite mol-
nigt ute – då är det perfekt målningsväder. På beckers.se finns fler tips och 
instruktioner om fönstermålning. 

Som med allt annat trä, behöver även utemöbler tas om hand och underhållas 
för att hålla länge. Det roliga med mindre projekt är att det är lättare att våga ta  
ut svängarna vad gäller kulörval – du kan enkelt måla om ifall du ångrar dig.  
Färgsätt gärna dina utemöbler i samma kulör som blommorna i din trädgård,  
det skapar en fin harmoni.



Fasad: Asfalt 010 
Terass: Gnejs 9129

Fasad: Faluröd 068
Snickerier: Korall 001
Fönster: Jaspis 058

Fasad: Linné 046
Snickerier: Korall 001
Fönster: Jaspis 058

Fasad: Sommarnatt 089
Snickerier: Korall 001
Fönster: Jaspis 058

Här har vi samlat våra mest populära utomhuskulörer, för att göra det enklare  
för dig att kunna jämföra olika toner och komma igång med ditt målningsprojekt.  
När du väljer kulörer ur den här färgkartan får du ett hus som harmoniserar bäst till  
den nordiska naturen och vårt unika nordiska ljus. Utgår du dessutom från din egen  
smak och känsla kommer du att trivas allra bäst. Kom ihåg att kulörerna upplevs  
mer intensiva när de målas upp på en stor yta och i utomhusljus.

Våra utomhuskulörer

Att välja kulör
Valet av kulör gör stor skillnad för hur ett  
hus upplevs. Vill du ha hjälp kan du alltid gå 
in på beckers.se eller besöka någon av våra 
återförsäljare.

Inspiration
Leta efter vackra färgkombinationer runt  
omkring dig. Åk runt och titta på hus som  
liknar ditt eget med fina färgsättningar.  
Ibland räcker det att byta kulör på detaljer  
för att huset ska kännas nytt och modernt. 

Stil och läge
Ett bra råd brukar vara att utgå ifrån husets stil 
och hålla dig till de kulörer som var populära 
när huset byggdes. Du kan också titta på hur 
det ser ut hos grannarna och välja en kulör  

som harmonierar med husen i omgivningen. 
Vilka färger dominerar? Kommer din idé att 
passa in? Funderar du på en avvikande kulör 
kan du behöva bygglov, så kolla upp det innan 
du doppar penseln i burken.

Att måla ute
Alla färger blir ljusare och mer färgstarka  
i dagsljus. Kom därför ihåg att ta med färg- 
prover ut från butiken och titta på dem i  
utomhusljus. Välj inte för starka kulörer, då  
de kan upplevas lysande, utan ta hellre en mer 
dämpad nyans än den du hade tänkt dig från 
början. Vill du ha starka kulörer är det ofta  
bättre att använda dem på detaljer såsom  
fönster, staket och dörrar. 
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Fasad: Faluröd 068

6 steg till en perfekt fasad
Hur tar du dig från inspiration till ett nymålat hus? Det behöver inte vara 
särskilt svårt. Här hittar du tips om hur du går tillväga steg för steg.

Välj kulör. Inspireras här i vår färgkarta. Men kom ihåg att ett litet färgprov  
upplevs annorlunda på en större yta och, i utomhusljus och i olika väderstreck. 
Köp därför några provburkar och måla upp en yta på till exempel en bit kartong. 
Då kan du flytta runt den och få en uppfattning om hur färgerna gör sig på  
husets olika sidor och i olika väderstreck.1

Tvätta fasaden. Lägg ut skyddsplast på marken närmast fasaden. 
Använd sedan utomhustvätt och rengör fasaden med en borste 
eller svamp, enligt rekommendationen på förpackningen. Var noga 
med att skölja av ytan med rent vatten efteråt. Om det finns alger 
och mögel på träet bör du använda vårt alg- och mögelmedel också.2

Skrapa och slipa. Kontrollera träet genom att sticka med en kniv här och var. 
Mjukt och fuktigt trä måste bytas ut innan du målar. Använd en färgskrapa  
eller stålborste och ta bort färg som flagar och sitter löst. Om det är blåsor och 
sprickor eller om färgen är målad i tjocka lager bör du ta bort färgen.3

Grundmåla. Använd grundolja på skarvar och ändträ och torka 
bort överflödig olja efter en halvtimme. Grundmåla sedan alla ytor
och följ torktiderna och rekommendationerna för den färg du valt. 
Måla inte när det regnar då regnet kan göra ytan matt och fläckig.4

Måla. Stryk på rikligt med färg. Måla uppifrån och ner. Se till att färgen täcker 
överallt och var extra noga vid skarvar och ändträ. Låt färgen torka ordentligt
innan du stryker på det andra lagret. Mellan målningstillfällena kan du förvara 
penslarna i en tätsluten plastpåse, så slipper du uttorkade penslar.5

När du har målat klart. Har du färg kvar i burken men inget kvar 
att måla? Vill du veta hur du tvättar dina penslar? På beckers.se 
kan du läsa mer om hur du enkelt avslutar ditt målarjobb. Sen kan 
du njuta av resultatet i många år framåt.6
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Tvätta
Tvätta smutsiga ytor med vatten och vår  
terrasstvätt. Använd en vanlig trädgårdsslang  
när du sköljer bort rengöringsmedlet. Låt ytan 
torka helt.

Slipa
Borsta och slipa terrassen som ska behandlas.  
Är din terrass behandlad sen tidigare kan du skrapa 
bort eventuella färgrester. Slipa till vassa hörn och 
kanter. Borsta bort slipdammet noggrant.

Olja in
Lägg på oljan med hjälp av en pensel eller terass-
dyna. Sugs oljan snabbt in i träet fortsätter du  
att lägga på olja tills träet är mättat. Ju fler lager  
du lägger på desto mörkare blir ytan. Torka av 
eventuell överflödig olja efter ca 30 min med  
en trasa. För att undvika självantändning bör du 
lägga trasan i vatten. För nytt tryckimpregnerat 
trä gäller att det ska torka minst en säsong före 
behandling.

Ta hand om uteplatsen så blir den vacker och tålig.

Olja in uteplatsen  
i tre enkla steg

Teak 9302
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Av trycktekniska skäl kan färgåtergivningen avvika från verkligheten. 2020

Framsida
Fasad: Kalk 012 
Lister: Skugga 015
Terass: Teak 9302 710011494

Färg som  
håller länge

Med våra produkter och vår systemmålning håller din fasad en perfekt yta länge –  
på ett sätt som dessutom är skonsamt för både människor och miljö. Vi har länge haft ett 
stort miljöfokus och var till exempel den första färgtillverkaren som fick våra produkter 

miljömärkta med Svanen. Idag är hela 99 % av våra produkter vattenbaserade, vilket  
är bra både för miljön och för dig som ska måla. Vi fortsätter ständigt att utveckla vårt 

miljöarbete för att bli ännu mer effektiva.

Läs gärna mer om vårt miljöarbete på beckers.se

NCS – Natural Colour System®© property of and used on licence from NCS Colour AB, 
Stockholm 2019. The colours might not exactly match original NCS colour samples.
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