
Skovgaard & Frydensberg
Mosfarve / Fløjl på loft & overvæg

Egenskaber Fantastisk dækkeevne, super blød hvid farve. Åndbar maling med meget høj 
diffusions evne. Optimal på sugende bund som puds, grundtapet og træ. 
Tidligere plastmalede overflader tapetseres med grundtapet, der giver god bund 
til verdens billigste og smukkeste drypfri maling.
På umalet bund anbefales 2 x strygning. Rækkeevne 6 - 8 m². 
Holdbarhed 10-15 år.

Vedligeholdelse Overfladen kan afstøves eller ”vendes”, ved opfugtning med en halvanstryger 
og vand (kan kun gøres en x). Er der 3 lag, eller flere anbefaler det at afvaske de 
gamle lag. Malingen består af slemmet kridt (Stevns kridt), karrageen og vand, og 
er dermed naturmaling uden konserveringsmidler.

Recept 2,5 kg slemmet kridt (Stevns kridt) 
(kan evt tilsættes 10% titanhvidt for et hvidere udseende).
50g Karrageen
Hæld 2 ltr vand i en 5 ltr´s plastspand, tilsæt pulveret  (slemmet Kridt/Stevns kridt) 
langsomt i vandet, så meget der kan være hvor det stadig er dækket af vand, 
må ikke omrøres (lad stå til dagen efter).
Hvis der er klart vand oven på kridten, hældes dette fra. 
Karrageenen koges i 1 - 11/2 ltr vand under omrøring, til det antager en gelé agtig 
konsistens. Herefter skal det afkøle til stue temperatur. Tilsæt ca. 0,4 ltr lim (opkog 
af karrageen) i spanden med kridt under kraftig omrøring til en ensartet konsistens 
opnås uden klumper og gryn. Test nu malingen på en sugende overflade (bagsi-
den af en rl tapet), lad tørre og se resultatet. Kan du male anden gang oven i første 
lag uden problemer, er balancen ramt, hvis ikke, tilsættes lidt mere karrageen ad 
gangen indtil balancen er der. Malingen bør anvendes inden 7 dage, skal stå køligt. 
Tåler ikke frost.

Brugsanvisning

Naturlig loft og overvægsmaling, med et stofligt udseende. 
Lækker fløjl på loft og overvægge.



Værktøj En 5 ltrs plastspand, (vaskes i kogende vand før brug).

En 10 ltrs plastspand, (vaskes i kogende vand før brug).

En halvanstryger eller 150 mm fasadepensel

1 bg. Fast Brun sæbe.

1 Piskeris (til brun sæbe).

2 store rørerpinde.

Arbejdsbeskrivelse

Med venlig hilsen
Skovgaard & Frydensberg

Samme dag som der skal males, anbefales det at pensle pudsede overflader, eller tidligere kridtede eller 
mos-malede overflader, med sæbevand, derved opnås at malearbejdet glider bedre.

Anvend 0,5 dl Brun sæbe som opløsses 1 ltr kogende vand, brug piskeris til det er helt opløst. 
Tilsæt herefter 4,5 ltr vand, og rør kraftigt rund.

Efter påføringen af sæbevand, lad tørre et par timer.

Malingen påføres vådt i vådt (lidt kvikt).

1. Første lag maling påføres på tværs af lysretningen. (lad tørre)

2. Andet lag maling påføres i lysretningen, derved undgås synlige pensel striber.

Tørretid: ca 2 timer v/20 grader C, v/50% RF.

Værktøj rengøres i vand.

God fornøjelse.


