Nyhetsbrev juli 2016 + bilder
Hoppas ni har möjlighet att njuta lite av
sommaren trots högsäsong.
Rapport - Underhåll efter 28 - 30 år
I juni kunde vi följa upp vår restaurering av
fönster i Pålssonhuset, Käglinge utanför
Malmö. Första underhållet efter nästan 30 år.
Ingen åtgärd behövs på insidan. Söderfönstret
fick nytt kitt och ny färg på utsidan. Övriga
fönster endast enkel utfyllnad med kittvälling
och ett lager med färg på utsidan. Bilder.
Industriella applikationer - Industrispår
Sedan en tid pågår försök med våra färger för
bl.a. Trafikverket. Nya tuffare miljö- och
hållbarhetskrav bidrar till ökande efterfrågan
även inom industrin. Nya kulörer som
Signalrött och Signalgult används till
stoppbockar och järnvägsbommar. Se bil.
Dansk TV Bornholm
TV Bornholm har gjort ett program om oss och
Linoljefärg. Visning i dansk TV under hösten.
Leveranser - Öppettider
Våra medarbetare delar upp sina semestrar
och gör det möjligt att behålla full service hela
sommaren med snabba leveranser som
vanligt.
Ny återförsäljare på Österlen
Välkommen önskar vi vår nye återförsäljare
Järrestad Härads Lantmannaförening (JHL),
Tommarp.
Österlenblå - Marinblå
Ny standardkulör.
NCS 8505-R80B.

Påväxt alger och smuts - påminnelse
Dessvärre är inte vår färg förskonad från
problem med ökande påväxt av mögel och
alger p.g.a. klimatförändringen. I Lilla
Handboken skriver vi att Linoljefärg har en
större smutsupptagningsförmåga när den är
ny. En viss påverkan kan du få om du blandar
Zinkfärg i färgen. Denna är farlig för
vattenlevande organismer och har
varningsdekal. Norrsidan brukar vara mest
utsatt eftersom det inte torkar upp lika snabbt
efter regn och kondens. Mycket grönska runt
husen bidrar även till problemen. Tänk på att
zinkfärgen är dåligt täckande och ska
användas som tillsats med ca. 10 – 20 %.
När du målar:
Skydda ytorna även om det inte regnar.
Pollenkorn och frömjöl sätter sig lätt i ytan
och ger sedan upphov till svarta prickar när
de multnar.
När du tvättar:
Du kan tillsätta lite etanol/rödsprit i vattnet
när du tvättar med Linsåpa o vatten.
Detta ändrar vattnets ytspänning.
Lite sommarläsning + Bilder
Pålssonhuset, Käglinge o Bjäresjö Skola, Ystad
Ur Tidskriften Spåret – Industrispår
Skrift Statens Fastighetsverk – sv. eng. fra.
http://sfv.se/sv/bygg-pakunskap/byggnadsvard/
Skrivelse Statens Fastighetsverk
Kulörer för Holkham Estate, UK
Lavgrön, Vaniljgul o Dimgrå
www.holkham.co.uk
Många sommarhälsningar från Ystad
ALLBÄCK LINOLJEPRODUKTER AB
Sonja, Hans, André, Gun, Lilian, John, Bergisa
o Katarina
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