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Scanna QR-koden med din smartphone 
så kommer du till vår film om Alcro Spray. 

Ny
förbättrad
kvalitet

Med ökat och 
förlängt skydd

2

Att spraymåla och efterstryka med Bestå är lekfullt enkelt och 
bekvämt. Färgen som du kan få i ett oändligt antal kulörer har 
nu blivit ännu bättre och ger ett förbättrat skydd mot mögel 
och röta. Snygg är den också men det visste du ju redan.

Allt är möjligt.
Spraymåla med Bestå.
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Alcrofokus – en tidning för 
yrkesmålare från Alcro Färg

Alcrofokus distribueras 
adresserat till målerier landet 
runt av Alcro Färg, 117 83
Stockholm, 08-775 60 00
info@alcro.se, www.alcro.se
PRODUKTION: www.chiffer.se
08-410 321 00

ANSVARIG UTGIVARE:
Catarina Sandberg Åström,
catarina.astrom@alcro.se

Är du målare och vill ha 
tidningen eller adressändra, 
kontakta: Helen Runnding, 
helen.runnding@alcro.se
08-775 62 78

Alcrofokus är 
miljömärkt.

innehåll 

Nu har solen börjat skina in genom fönst-
ren. Eller ja, den försöker i alla fall tränga 
in genom det smutsiga glaset. Man blir 

påmind 
om att det 
är dags för 
fönstertvätt. 
Men vad 
många inte 
tänker på är 
att det som 
syns på rutan 

också finns på fasaden. Egentligen skulle ju 
även husets utsida behöva en vårstädning. 
Bestå Täckfärg trä har fått en ny formula 
som ger bättre täckförmåga och ett ökat 
skydd som underlättar fasadtvätten. Läs 
mer om hur målerifirman Andreas Måleri gör 
på sidan 12.

På våren kommer ju även fåglarna 
tillbaka. Så även hos Alcro där miljö- och 

funktionsmärkningen Svanen nu får ta plats 
på en rad nya produkter, däribland Bestå-
systemet och Alcro Lätt Rull. Läs mer om 
det i vår folder ”Måla miljömedvetet” som
finns att ladda ner på alcro.se.

I inspirationskollektionen ad.retur fick
Beckmans designelever i uppdrag att visa 
hur man kan förändra gamla möbler med
färg. Läs mer på sidan 24.

Med förhoppning om en bra 
utomhussäsong!

Catarina Sandberg Åström

PS. Du har väl inte missat att
testa vårt nya rullspackel?
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SKYDDET PÅ!

Många tar av sig 

andningsskyd-

det i samma 

stund giraffen 

stängs av. Tester 

visar dock att de 

farligaste partik-

larna kan hänga 

kvar i rummet så länge som upp till 

45 timmar innan de lagt sig. Så behåll 

andningsskyddet på! På bild 3M Aura 9332+ 

filtrerande halvmask som ger FFP3 skydd 

mot fint damm.

SKÖNT GRÖNT

Nya IKEA PS-kollektionen

2012 bjuder på massor 

av färg. Här Designern 

Wiebke Braaschs stålstol

för 1 495 kr. Finns även i

gult, blått och vitt.

SMÅ NYHETER

Snabbare 
slippapper
FESTOOLS RUBIN 2 slipar upp till 30 % fortare i 

trämaterial, samtidigt som det håller betydligt 

längre. På så sätt kan man utföra fler uppdrag på 

samma tid och ändå minska förbrukningen av 

slipmaterial. RUBIN 2 finns i alla storlekar och i 

kornstorlekarna P40 till P220.

UPPGRADERAD YRKESBUTIK I GÖTET

Sedan slutet av november finns Alcros Yrkesbutik i Göteborgs city på den nya 

adressen Slakthuset 1. Flytten från Bergslagsgatan har inneburit helt nya ljusa lokaler 

med konferensrum att låna för målerier som vill ta dit kunder eller ha egna möten, 

bättre möjlighet att äta medhavd lunch och smidigare parkering bland annat.

TOUCHÉ!

Snart är grillsäsongen här. Design-

gruppen Borninswedens smarta 

grillbestick har ett silikonskydd mot 

värmestrålningen, Designtorget.

SLIMMAD SÄNKSÅG 

Med Festools TS 55 R kan du såga så nära som 12 mm från väggen! Nytt sikt-

fönster gör att du ser ditt snitt exakt och en ny klyvkniv säkerställer att du kan 

fortsätta såga exakt i ditt påbörjade snitt. Utökade inställningsmöjligheter 

från -1° till 47° gör att även fasade inskärningar blir möjliga. Dubbel sågdjups-

skala för arbete både med eller utan styrskena med millimeterjustering. 

GRATTIS!

Camilla Blomström från 

Brunskog vann en Festool 

Syslite i förra numret av 

Alcrofokus.



Om designern Markus Johansson ska
välja en iakttagelse just nu handlar det 
om att blanda.

– Både gammalt med nytt, billigt med 
dyrt och olika kulörer med varandra. 

Det är viktigt att våga leka sig fram och 
inte känna sig hämmad i att exempelvis 
förena olika typer av material. Likaså 
behöver man inte låsa sig vid en viss stil, 
utan gärna ta in lite av varje, tycker han.

– På så sätt kan man hitta fram till På så sätt kan man hitta fram till 
unika kombinationer och få det så person
ligt som möjligt.

Markus tror också att trä fortsätter att 
vara ett starkt material som kommer att 
synas i de flesta produkter. Den gedigna 
och äkta känslan i materialet kommer 
alltid kännas som ett lugnande inslag i vår 
nordiska omgivning. Den här säsongen 
kommer även färgerna att bidra till en 
stillsam känsla.

– Just på möbler och produkter tror jag 
vi kommer att få se mycket blått. Olika 
typer av blått – klara, ljusa och mörka typer av blått  kl

s en harmonisk och trivfärger. De ger oss
hem.sam känsla i våra 

T hans egna produktioner ittar man på TT
baserade studion, ser man i den Göteborgsb
ket färg och lekfullhet i tydligt både myck

utformandet.
t när man har kul som – Det är oftast
est intressanta och inspireman hittar de me
som ger en möjlighet att rande projekten, 

utvecklas.
H kså ögonen öppna för att an håller ock

utvecklingen och på så följa med i trendu
tta vara kreativ.sätt kunna fortsät

– S er är det viktigt att vara om designe
na fånga både funktion, nyfiken och kunn

MASSOR AV MIXAR

TRENDSPAPP NING:

Trä som material står sig stadigt även i fortsättningen och blått är en kulör att satsa 
på i vår. Den stora trenden just nu handlar om att våga mixa olika stilar.
TEXT: ELIN NÄSSELQVIST
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Designern Markus

Johanssons färgstarka

träskåp Sapphire vars

luckor kan vändas för r kan vändas för 

olika mmönstereffekt. 

Kulöreen Sammet från 

ad.088.
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Det händer spännande saker i spackelhyllan hos Alcro. Det senaste 
tillskottet Alcro Lätt Rull har plötsligt gjort spackling barnsligt enkel 
– om man har rätt teknik vill säga. Alcrofokus tog en tur till  
Europas spackelcentrum Glanshammar för att lära oss mer.
TEXT: JOHAN IGETOFT  FOTO: ANDERS ROTH

Superspackel

”Det nya rullspacklet kräver att man är lite lättare på hand än vanligt.” Målaren och 

spackelspecialisten Håkan Johansson utbildar varje vecka målerier och yrkeselever på 

testanläggningen i Glanshammar bredvid Scanspacs fabrik.

Solen skiner när vi svänger in i 
det lilla industriområdet Glans
hammar en och en halv mil 
öster om Örebro längs E20. Man 
kan lätt tro att man har kört fel, 
utifrån är anläggningen anspråks
lös – den som förväntar sig spek
takulära tankar och cisterner blir 

tillverkare Scanspac Europas 

största producent av våtspackel 
och varje år lämnar 60 000 ton 
fabriken där mer än hälften går 
på export till ett tiotal länder 
främst norra Europa, England 
och Baltikum, berättar försälj
ningschef Christian Hollsten.

– Vi är unika i Skandinavien 
på det sättet att målarna gör 
mycket av spacklingen. I södra 

det i stor utsträckning. Anled
ningen till det är att vi hade ett 

starkt målerifack som gjorde upp 
med murarna i sextiotalets bygg
boom om de ytorna.

Allt Alcros spackel tillverkas i 
samarbete med Scanspac. Tidi
gare var Alcro en stor delägare 
och har varit med och utvecklat 
företaget. Idag ägs Scanspac av 

Gobain med ca 200 000 anställda 
världen över. I Glanshammar 
arbetar 35 personer.

– Vi är specialister på det vi i 
spackelbranschen kallar våtblan
dade produkter. Det är sådana   
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AAALLLLLCCRRROOOOOOOOO  SSSSSSSSPPPPPPPPAAAAAAAACCCCCCCCCKKKEEEELLLL::::
SStortorsälsäljarjarj e ie i sp spppackackackelhelhylylly anan

1. AlcAlcro ro LätLätt Ht Httt andanda

2. 2 Alccro roro SprSprSSprutsutsutstst pacpapppackelke

3. 3. AlcAlcAAlcro roro KomKombisbi pacpackelkel
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som du inte behöver blanda till 
själv, vilket annars är vanligt värl
den över när det är murare som 
gör jobbet, säger Christian.

Tillverkningen är helsvensk 
och sker på två ställen i Sverige: 
Glanshammar och Sala. Det 
geografiska valet är ingen slump, 
på båda ställena finns gruvor som 
tillhandahåller det som är huvud
ingrediensen i färdigblandade 
spackel: dolomit. Det kemiska 
namnet på bergarten är kalcium
magnesiumkarbonat och hämtas 
under jord för att sedan krossas, 
malas och siktas till dolomitmjöl. 

medel i spacklet.
– Det är två miljarder år 

gammal havsbotten som har 

talet för att användas som gödsel 
eller byggnadssten, exempelvis 
på Dramatiska Teaterns fasad i 
Stockholm. 

Svensk spackelhistoria startar 
med en person. Ingenjören 
Gustaf Bristol Heimer uppfann 
sandspacklet 1951 genom att 
blanda cellulosa, sjösand, binde
medel och vatten. Klint Bernard 
startade tillverkning som snart 
flyttade till Sala då sjösand byttes 

mot dolomit. Tillverkning av 
storsäljaren Breplasta startade på 
femtiotalet. 

Fortfarande idag är spackel 
uppbyggt på liknande sätt, 
berättar Christian.

– Vatten blandas i stora tankar 
med additiver som verkar skum
hämmande eller bakteriedödande. 
Därefter tillsätts förtjockare, 
dolomit och lättfiller. Det sista 
vi tillsätter är bindemedel 
som ger spacklet rätt vidhäft
ningsförmåga. Allt blandas, 
labbtestas och fylls på kärl 
eller säckar. Tillverkningen är 
datastyrd i stor utsträckning 
och varje sats kontrolleras noga 
i laboratoriet. Hela processen 
tar ungefär 45 minuter.

Faktorer som vidhäftning, torktid, 
öppentid och kulör är olika för hur 
och var produkten ska användas. 

– Sprutspackel har minst 
bindemedel och är lätt att slipa 
vilket är bra eftersom man ofta 
jobbar med stora ytor. Skiv
spackel däremot har mycket 
bindemedel, är hårdast och mest 
svårslipat. Vi har runt 150 olika 
recept som vi tillverkar.

I början av åttiotalet kom 
lättviktsprodukter där dolomiten 

kombinerades med andra mate
rial som aluminiumsilikatsfärer, 
mikroskopiskt små luftfyllda 
kulor. De minskar spacklets vikt 
och gör att det kan appliceras i 
tjockare lager, vilket är en fördel 
vid ojämna underlag.

Flera av Alcros spackel är 
Svanenmärkta så som Alcro Lätt 
Rull, Alcro Kombispackel, Alcro 
Lätt Fin och Alcro Lätt Hand.

– Idag försöker vi hitta sätt att 
gå tillbaka mot dolomiten igen 
utan att gå upp i vikt eftersom 
det är ett fantastiskt material. 
Svanenmärkningen vi fått inne
bär bland annat att vi åtar oss att 
ständigt arbeta för mer miljö
anpassade produkter. Då vill vi 
undvika fyllnadsmaterial till
verkade av fossila bränslen eller 
långa transporter exempelvis, 
säger Christian.

Kvalitetsspackel är avgörande för 
målarens slutresultat. Därför är 
det inte konstigt att Alcro stän
digt arbetar för att utveckla sitt 
spackelsortiment i tät kontakt 
med Scanspac och målerier 
landet runt. Man arbetar konti
nuerligt med att underlätta för 
målaren och att plocka fram nya 
produkter anpassade efter nya 
underlag eller behov.

– Att vi ingår i ett världsom
spännande företag gör att vi får 
tillgång till och kan utbyta idéer 
på materialområdet som vi annars 
inte skulle ha fått tillgång till. 
Det ger oss en unik möjlighet att 
utveckla framtidens produkter, 
förklarar Christian.

Det senaste på spackelfronten  
är bland annat Alcro Lätt Rull 

Det vita guldet. Dolomitmarmor bryts i 

Granshammar-gruvan, mals till mjöl och 

blir till fyllnadsmedel i spacklet. Till vänster 

Håkan i färd med att demonstrera nya 

Alcro Lätt Rull.
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som appliceras med hjälp av 
roller. Det har blivit känt för sin 
mintgröna färg som underlättar 
arbetet för målaren.

– Vårt labb fick i uppdrag att ta 
fram en kulör som skulle föränd
ras när spacklet gick från vått till 
torrt och slipades. Eftersom den 
skulle bli Svanenmärkt kändes 
det rätt att associera till grönt. 
Tekniken fungerar jättebra.

Man brukar säga att målare 
är en konservativ grupp och att 
nyheter tar lång tid att lansera, 
men rullspacklet är ett undantag. 
Produkten som lanserades hösten 
2011 har snabbt blivit en succé.

– Jag tror att just målarens vana 
att rolla gör det enkelt att vilja 
testa Alcro Lätt Rull, istället för 
att stå och harva som man brukar.

Nya material kräver ibland ny 
teknik. Som måleri kan man 
komma till Glanshammar för att 
utbildas i spackelteknik. Då är 
det oftast målaren Håkan Johans
son som tar emot.

– Här har vi möjlighet att både 
spackla, rolla och spruta produk
terna med olika typer av sprutor.

Liksom många av kollegorna i 
organisationen arbetade han som 
målare fram tills för två år sedan.

– Det känns fantastiskt att 
vara med där nya produkter 
utvecklas och själv kunna vara 
en del i den processen. Det finns 
mycket kunskap här i huset som 
aldrig når oss målare, därför är det 
extra kul att kunna ta hit skol
klasser, berättar han.

De vanligaste felen han stöter på 
är när målarna inte följer rekom
mendationerna.

– Man tror att det ska fylla med 
bara två lager, när vi har skrivit 
tre. Ett annat vanligt fel är när 
man lägger på för lite material på 
väggen, vilket gör att det släpper 
i kanten eller ger sprickbildning. 
Eller att man inte förstått att de 
nya lättprodukterna som Alcro 
Lätt Rull kräver att man är lättare 
på handen, en lite annorlunda 
teknik än tidigare. 

Klimatet är jätteviktigt vid 
spackling, betonar han. 

– Det går inte att spackla en 
nollgradig vägg! Kanske går det 
vid fem grader, men helst vill du 

Ibland upplever målarna att 
de har fått ett för löst spackel.

– Vi har inget lager, utan läser 
av Alcros lagersaldo och tillver
kar därefter. Produkten ska stå 

i burken tre dagar innan den är 
klar, men ibland har den lyckats 
nå målaren snabbare än så och då 
kan den upplevas som för lös.

Bland de materialtrender som 
Scanspac ser framöver handlar 
glädjande nog många om högre 
kvalitet.

– Det märks att snabbt och 

igen för att det ska hålla. Vi ser 
exempelvis en trend just nu mot 
helspacklade gipsskivor eftersom 
många efterlyser en ännu högre 
finish på ytorna och vill minimera 
risken för inmattningar och sprickor 
vid skarvar. Vi ser också nya typer 
av väggskivor med blandningar 
av gips och fiber. Även särskilda 
väggskivor gjorda för våtrum.

Framtida underlag kommer 
att kräva nya spackel. Alcro och 

Christian 

Hollsten, för-

säljningschef på 

Scanspac, är inte 

förvånad över 

framgången för 

Alcro Lätt Rull.

Alla satser testas för rätt tjocklek, vat-

tenhalt, pH och densitet. Till vänster testas 

rätt viskositet genom att en kopparkon 

sänks ner i provburken under kontrollerade 

former. Alla prover sparas åratal i referens-

biblioteket. Nedan till höger: Göran Ryding 

förpackar Alcro Väggspackel i 0,6 l burkar.
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Stoppa påväxten
Att putsa fönstren är en självklarhet för de flesta, 
men hur många tvättar sitt hus? Lagom till utom-
hussäsongen blir mögelfrågan aktuell. Nu har 
Alcro Bestå-systemet vässats för att möta  
den utmaningen bland andra.  
TEXT: PETRA ALEXANDER  FOTO: ANDERS ROTH
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Andrés Måleri i Uppsala har 
som många andra märkt att 
problemen med påväxt och
smuts ökat. Något som ställer
högre krav på att underhålla
husfasaden. Med sitt kunnande 
har han och alla andra i bran
schen ett ansvar att lära husägare
vikten av att tvätta fasaden,
anser VD och målarmästare
André Andersson.

Att fasaderna är rena innan
man målar är A och O och tvätt A
ingår alltid i måleriets offerter. 

– Medvetenheten om vikten
av att tvätta sina fasader är relativt 
låg hos våra kunder. Det händer
att vi kommer ut till kunder som 
vill måla om där det räcker med 
att tvätta. Tyvärr är dock falletTT
oftast det motsatta eftersom de 
har väntat för länge med under
håll, säger André.

Sedan starten 1994 har Andrés 

företag till ett femtontal anställda.
Största kundgrupp är bostadsrätts
föreningar i Stockholmsområdet 
som man bygger långvariga rela
tioner med genom kontinuerliga 
besiktningar och underhållsarbete.  

Företaget jobbar en hel del 
med analyser av fasader för att 
hjälpa kunderna med sitt under
håll. Ett sådant besök kostar inte 
kunden något, men han eller hon 
har mycket att tjäna på att ta hand
om sitt hus, titta över hur det mår

och tvätta av fasaden för att se om 
det räcker eller om det är dags att 
måla om.  

– När vi är klara med ett jobb 
lämnar vi alltid en underhållsplan 
till kunden där vi lägger in en 
rekommendation om tvätt efter
tre till fyra år, beroende på hur 
omgivningen ser ut, säger André. 

På så sätt förlänger de kund
kontakten, vilket i sig ofta leder 
till sidouppdrag. 

Tvätt är liksom målning beroende 
av väder men det normala är
att tvättsäsongen är i full gång i
april. André berättar att de hela
tiden har en kontinuerlig kontakt
med sin representant på Alcro, i 
synnerhet inför säsongsstarten. 
En köldknäpp påverkar inte
tvätten men för att färgen ska
torka måste underlaget ha en viss
medeltemperatur under dygnet.

– Vi är proffs på att utföra
jobbet men det är Alcros produk
ter som sitter på väggen. Därför
är det jätteviktigt att vi har en
dialog, säger André. 

Enligt experterna på Alcro är 
regelbunden tvätt det enklaste
sättet att förebygga fasadskador.
Ett rent hus behöver inte heller
målas om lika ofta. Det räcker att
underhållstvätta med vattenslang
och borste på kvast. Vid mycket 
smuts är Delfin Allrent utmärkt
för ytor som inte ska målas om,

vid påväxt av mögel och alger 

Mögeltvätt. Ska huset målas 
om används Delfin Grovrent
som effektivt tar bort smuts och
mattar ner ytan vilket ger färgen
bättre fäste, enligt Thomas 
Edberg, på Alcros produktutveckkk
lingsavdelning.  

– Det är svårt att säga hur ofta
man behöver tvätta sitt hus då
omgivningen (stad, land, skog, 
smuts), väder och vind påver
kar. Men vi rekommenderar att
man ser över sitt hus med jämna
mellanrum, speciellt utsatta sidor
som vetter mot norr och öster.

Om träfasaden är väldigt torr r
börjar man med att applicera 
vatten med en slang. Annars 
börjar man med att lägga på 
rengöringsmedel, borsta fasaden 
och sedan skölja rent. En vända 
med rengöringsmedel brukar 
räcka men om fasaden är väldigt 
smutsig får man gå över den med 
borsten  en extra gång. När det 
gäller putsade fasader brukar   

Bernt Erlingmark, 

målare och pro-

jektansvarig, har 

jobbat på Andrés 

måleri i 11 år. Att

både projektleda 

och möta kunder 

är det bästa med

jobbet.

André Andersson

är VD, målar-

mästare och grun-

dare av Andrés 

måleri i Uppsala. 

Ledord för firmanLL

är kompetens, 

arbetsglädje och 

nöjda kunder.

NY FÖRBÄTTRADÄÄ  BESTÅ
Från och med våren 2012 har grundfärgen och täckfärgen i Bestå-systemet fått ny 

formula med förbättrad motståndskraft mot påväxt och ännu bättre täckförmåga än 

tidigare. Målningssystemet i tre delar är specifikt framtaget för att klara de påfrestningar 

som det svenska klimatet innebär. Grundoljan skyddar effektivt 

mot röta, blånad och mögel. Grundfärgen har en kraftigt vattenav-

visande effekt och ger täckfärgen bättre fäste. Täckfärgen ger ett 

komplett fuktskydd, glans och kulör som sitter länge. Färgen är 

lättstruken och har kort torktid. Den är miljöanpassad, vattenburen 

och skyddar fasaden upp till 15 år. Svanenmärkt. 



14   ALCROFOKUS

deeeeeeet tt rräckkkkkkkkkaa a memememeeed dd heh ttttttt vvvatatttteten. OOOOOOOOOOm mmmm mmm
reeeeeengnnngnnn örininininnnggsmemmememeeedededdddd l l l l bebebbbbebebebehöhöhöhöhhöhöhööhöhöhöhöh vsvsvsvsvsvsvvsvsvsvsvssvsvvvs s s s s s sss s såååååå åååååå måmåmåmåmåmmåmmåmåmmmmm sstssttstteee eeeeeee
mammamaaaamaaann hahahahaaa  ppp  å vavavavavavaaatttttttenennnnen f f fff ffföörörörörörö ststttt s ssssssååå å å åå atatatattt iininininii teteeeee  
mememeeeeem ddleteee  tttrrängngngngnggererrrrrr i  in nnn iiiii i i ununuuuu dedededeeeeederlrlrlrlrlrlaagagagagetetettette .. .

OOaavsvssssvsvseete t omomomomomomomo  d dddeteeeetetttet hhhhhhananananannnnandddddldldldlaararrarr o o oo ooom mmmmm

viiktktkk igt atataattata t t håååååållllllllaaa a kooooolllllllll  ppå å atatataataatt t dedeed tt tt t 
inintetet  kommmmmmmmmem r r ininiiii  fukukukuukt t i exexeexememmpepepepp llvvisisisis  
veveennntntntn ililerrrrr,, , rrurur nntt ffönö ststststs erer ooochchcc  a andndndrara 
memeerr utu sasasasattttt aa papapp rtrtieeeeer.r.r  HHaarar mmannn 
annnvävvännt rrrrenene gööörrir ngn smsmsss ededeeele  äär deded tt 
exxxxtrra a viiiikkktktktktk igt t atatt t skkkkölöljja aaavv ffönsnstrtrennn 
effftetet råråt efeefe tetersssomom vvvvvisissas  mmmededeel kkanann 
etttsasa gglaaaasseenn, eeexexempmpmpelelviiis s DeDelflfinn

BeBeroooooenendeee ppåå vävävädeder kakak nn dedett 
drrrööja a allllllllttl iffrån n n enen ddddagag tilll ene  vvececkaa 
innnanann mammmm nn måmåm lalar fafasasadedenn effteerr 
tvvväätt.t. MMMMMeded eenn fufukktktmmätatarere somom 
sttticicksk  iinnnn n ii tträeäet t avavvggögörr maman n omm ddett 
ärrr  ttillllrääcäcäcklkligtt totorrttt föförr aatattt måmålaa.

Vaadd ärä  ddddetet dåå å mamannn tvtväättatat r r boborrt,, 
fööruruttom mmmm smsmuttu s?s  JJJJooo, ssvaaartrt o ochch 
grgrgrgggrgrggggrggggggg önön p pååååvväxä tt i i foformmm aav mömöm gegel ococh 
alllllllggggegerr, vvvviiilkek tt ärär ettttt eesstetete isskkt ggisisseel 
sosososooooom m ökkkkarar närärä  v vi fåfåfårr läängngn rere vvårårara  
ococcccch h höhöööössstara . EEEtttt mmmililtt occchh fufuktktiggt 
kklklklk imimattttt ff rärämmjm arar tillllllvväxä tetetenn memedadann 
låååååångngn a ococooo h h kkallllaa vviintntrrarr r hähämmmmaar 
dededdededen.n. DDDDDee ssenanan stste vvvintn raaaarnrna memedd 
ststtttträrängnggg k k  kkyly a haharr memem d d annndrdra orordd 
seeeeeetttt tilllllll atatt prprobobleeeeememem t ttiillffälllll igigtt 
mimmmmmim nsn kakakakakat,, mmmededaan dddenen bbbererömömmdada 
reeeereegngnsooooommmmarara enen 22222000000 leleleddddee e ttillll 
sststtsttororo a svsvsvsvårårigggheheh tterr.r.r.r. SSkkiftftff niningnggararnna 
i i kkklklk imimmaattatatete  ggårår a attttt a a vlvlässssaa tytyddldld iggtt i 
föföföföföföföförsrsäljnjnjnjjniningeeenn aav rrrenengööööririnngsmsmsss ededelel 
i i  ffäfäff rgrgfafafafaf ckckhhaandndellllnn.n  LLikikiksosomm m mm ii 
ananaaanaanantataleeeeet t spspaalltmtmetttteerer aartttiikki lalar sssosos mm 
skskskssksks ririvsssss  oom m ämämää nnett t t ii prp esesesee seen...

MöMöMMMMM gegeellllsspoporereeeer r ffinnnnnnnnss s nanatuuuuurrligigt ööööveveraralltt 
iii i  i ii enen m mmmmänängdddd oolilikaaaa vvaariaaaaantn erer ooooochch äär 
eneneeeee  llivivvvvssvsvikktittititigg ded ll l l l avav kkrererereretstslooooppppppp etet. .
TTTTTTTTTilillslsamamammmamaaaansns mmmedeede  ssuururrr nnededddeeererböbördrd, 
popoppp llllenennn,, sosott,t,t,t, aavgvgasasaasasututsläpäpäää p p frfrrrånånånånn  
bibbbbibb lalar r ococo h h flfllllyyygygy plplananananan bbidddddrrrarar rr våvåååårtrt 
fufffffuffff ktktkttigiggigi a a klklimimimimimatat t tttilililll atata tt ttt båbbåbåb dedee mmmmögögelle  
ocooooocooco h hhhh alallgegeger r fåfåfåff r r fäästsststste ee oocoochh h h hh bbäbbb tttttrerereeee tt tililllll
vävävvvvääväxxtxxx  ppppppppppppppppå åå våvåvv rararaaraaa f ffffasasaasadadadadadderereeer. . . 

EEEEEEEEEEn n n n n n nnnnnn avavavaavaavavavavaavvaaav d ddd dddddd d dd d d ddddde eee e eeee vavavavavavvavavavavaavavanlnlnlnlnllnlnlnlnlnlnnnlnlnligigigigigigiigigiigigigigigasasasasasasasasasaassasastetetetetetetttetettttettttetett  lll l l l l llll lufufufuffufffufufufufufufuftbtbtbbtbtbtbtbttbtbbururururururururururururrrurrrrrrnananananananaaananaa  
mömömömömömömömömöööömööööömögegegeggegegegegegeggeelslslssslslslssssvavavavvavavavaampmpmpmpmpmppmpmpmpmmpm arararararaaararnananananannanannanananaa ä ääää ääääääääärr rr svsvsvsvvsvsvsvsssssvvararararrararararaartmtmtmtmtmmtmtmtmtmtmtmtmögögögögöögögögögggöggeleleleleleleleleeleleeeeee . .
DeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDet tttttt böböböböböbööböbbööböööböööörjrjjrjrjrjrrjrr arararaarararararar s s ss ss sssssssssssssssssomomomomomomommmommmmom ss ss ssssssmåmåmåmåmåmmåmåmåmmmåmmmm  s sss s ssvavavavavvvavavavavaavartrtrtrtrtrtrttrta aaa aaaaaaaa prprprprpprppriciccicicicckakakakakakaaaarrr r rr 

påppåpppppppppppppp  yyyytatatataat nn ocoococococo hhh hhhh spspppppriririiiridedeerr r r r memememed d tiidedenn 
uuuuuututuuuuuuuuuuuu  ssigigigig  llikikikikikkttt tt eteteteteetett ttt t fffif nmnmnmnmmmasaasasskikikkikik gtgtgtgtgtt nn n n äätttt a a a av 
ssvsvss arrrrtaaaaa tttttrårrårår ddadadaadaaarrr.rr

  BBlålålålåål nananaaaadsdsdsdsddsdd svsvvsvs ammmmmmpp p p fffif nnnnnnnnnsssss s i nänännnässtsstststanannnna   
alalaalaa ltltlttllt ttttrrräärr  o oooochchchchchchc  d d dddetettt äääääärrr rr r däddddd rfrffförörörörör v   välällldididiidiiigttt 
viviviktktktktktktigigigigiggiggii tt t t atatattatatt vivvviivirkrkrkrkrkkee eee ininininninttettt  ffårårårårr l  igiggggagagagagg  
obobobbbehehhhhanannnnna dlddlddd aatatat fffffföörrr llänänänänää ggeee. BlBBB ånånnnadadadadadds
svsvsvvvvamamamaama p p pppp i ii ii ssiss gg g ssksskaddarara   intnteee träeäeeeet mememeenn nnn
dededeed t t trränännnä ggerr r upupu pp titillll yyytatann ocochhhh 
ororo sasakaarr pprecece isis somom  svavartrtmömögegel 
trtrt isstta mmisissfffärärggniningag r påpå fasasadadennn. 
ÄvÄvÄvvveen aalggerrr ssomom f fårår  sinn nnärärining g frånåån 

reegnn oochch lufuft gegg rr fuulaa g rörönana 
bebebeeläägggggggniinningngararaa  ssomom ssnanabbbt väv xexex r r
tittit lllllllllll  iii  fukuuukkktitig g ococoooo hh väv xtxtririkk k mimiljljö.. 

AlAlAlAlAlAlcrcrcc oo BeBBeBeB ststå å äärääää  eettttttt  mmålålnninnnnningngssssssyssteemm mr
sosososoosomm föföföföförbbätätttttttrtrtrtratts ss s nnänn r r dedeeeeet gägälllllllerr 
ppåpåpåvävääxtxtxxxt ochchhhhh fffukukttt.tt  Akrkrrryyly atatenennn äär r
tatttackkksasas mm atatatattt tvvätätää ttat ,  eeeefee ttersrsomomm 
mömm glglg etete  hharararr ssvåvårrt atttt f fffåå fäästtsts ee påpå  
ytyttannn. SSenn llaanseseseeriringgenene  förörrr å å tta a åråår 
sesedaaann haharr sysysttememett uuttvärärdederaatstss 
ococh nunu görörö s smmåå jjuststererinngag rr föförr 
atatt ytyy teterlliggara e e föförrbätättrtra sysysttemmett.

–– KrKravvenen ppåå ddagegensn  ffärärggerr 
ärär högögaa, ddetet  ärr mymyckckketet ddee skkaa 
klklarraa avav. DeDen föföräändndrringng ssomom vvii 
nunu gggjojorrt ii fforormumulaan gegerr BeBesttå etett 
änännuu bbätttre e låångngssiktktigigt skskydyddd 
mom tt påpåvääxtxt. DeDessssuttomom äärr tätäckk
föförmmågågann bbäättrtre e ään ttiddiigara e,e, sägägerer 
PePernnilllaa SStååhhlhh ee eee påpå AAlclcrros s prp ododukuktt
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BÄSTA BORA STEN

Tvättborste idealisk för fasaden, bilen, båten eller 

husvagnen. Anslut ½” vattenslang. Borsthuvud 

25 cm brett, med vinklad borst. Greppvänliga 

handtag och teleskopskaft 140–240 cm långt 

med avstängningsknapp för vattnet. 

TVÄTTA!
Alger och mögel bekämpas bäst genom regelbunden 
tvätt av fasaden. Produkterna finns att köpa eller 
beställa i din färghandel.

abbar på rengöringen
umspruta som ger ett skum av hög kvalitet. Det torra skummet ger lång kontakt-

onstid vilket gör att du inte behöver använda lika mycket mekanisk rengöring.

nergi och kemikalier. Stöttålig tank av polyetylen med 5 liters fyllvolym.

örstärkt tryckslang.

ALCROFOKUS TIPSAR:

FRÄSCHA FÖNSTER

Skyddsplast i rulle 2 x 25 meter för 

täckning av möbler, rabatter eller fönster vid 

målnings- och tvättningsarbete. HDPE-material.

ALCROFOKUS  

Effektiv sku

och reaktio

Spar tid, en

1,5 meter fö

ALCROS TVVÄV TTSEÄÄ RIE

Delfin Alg & Mögeltvätt är ett kraftfullt rengöringsmedel förr inom- och

utomhusbruk. Avlägsnar fett och bleker målade materiall av trä, plåt

och plast. Används både till underhåll och innan målningg. Etsar glas 

och klinker – täck fönster och textilier. Delfin Allrent rengör målade 

ytor som inte ska målas om och ger en ren fasad med bibehhållen glans. 

Delfin Grovrent rengör från fett och smuts innan ommåålning. Etsar 

glas. Delfin Trallrent rengör obehandlade och oljade träytoor utomhus.

Alla produkter utom Delfin-serien kommer från Alfort & Cronholm.
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RoRolalandn  Caaammamereronono  ä är r måmålalaal reeeren n sosommm m blbblb evev v vävävtataksksspspececiaalilist. Sedddddddanan tioo åår titittt llll babakkakkk  
äggnan r r haan n ststörörrrererer  d dddelelennn aav v sisin n titid d åtåtå  h hanantvtvererkeket t sosom m måm nga gglgglgg ömömde bborort t nänääär 
giippstakenn kokoom.m.m  MMMMedede  pp papappapap , , måmålalarmrmäsästat reren n OOloof,f, s somm mmene ttottottt r lärde hahan n n sisigg g gg
teekniken rrrrredededanana  s ssomom b bbararn.n. TTEXT:EXT:  PPETRETRAA ALEXE ANDERNDER  F FOTOOTO: ANA DERD S ROTTH

– Jag har haft samma pensel
i 50 år. Var bara tio bast första VV
gången jag följde med farsan ut på 
ett jobb, säger Roland Cameron 
och lyfter en förvånansvärt 
välbevarad pensel ur limburken. 

Det råder ingen tvekan om 
att Roland brinner för vävspända 
tak, en metod som utvecklades

dominerade tills gipset tog över 
tjugo år senare. Det rrådåderere  iintnttte e 
heller någon tveekakaan nn omomm aaatttt dddetett 
är pappa han hharar a atttt ttacaccccckakakakakakakak ffffff fföröröörörö ss s sititittittttt tttttt
kunnande. . SSSSjäjäjäjäälvlvvvv b bbörjadededededededede RRRRRRRRololololollaananaannnannannaaaa ddddd d d ddddd
sin yrkesbsbsbanana a a aa sososososooommmm mmm m ååmåmååmåmåmååmållalalalaareerererereree o o o o   chchchhhch 
det varr r r r föfföföföf rsrst t föföfföör r omomkkkkkriiining titio oooo oo
år sedan som han, med stöd 
av Måleributiken i Alvik, gick 
över till att ägna sig åt vävtak på
heltid. Idag har han fullt upp, 
både med att göra nya och reeeeestststttttttstttttttttaaaauauauaaaaaaa
rera gamla tak. 

– Vill du ha ett slätt tak finns
det inget bättre än vävspända. 
Dessutom ger de en behaglig 
akustik i rummet tack vare lufttttttttt
spalten mellan väv och råspåntntntntnttntnttntntttntt.

Många kunder har själva vvvvvvvvvvvvvvväääxääxäxxxäxääxxxt t t t ttt
upp med vävtak och tycker inininnnnnnnnnnnnnteteteteteeteettttttt  
att det finns något bättre. Enanannnna 
dagen är han i ett radhus frånnnnnnnnn   

har det alltid varit en själlllvvkvvklaaaarhrhrhrhhhetetetetete   
att ta sig an alla möjliga soooooororoooooooooo teteteetersrsr  
vävtak, stora som små. Annnnnnnnnnarararrrrrararrarss s s s ssssss
kan du inte kalla dig speciaiaaaaaaalililililililisststt. . 

Hans pappa sa alltid att ”k”kkkanan dduu 
inte sätta upp ett stort takkkkk k kanan d du u 
inte sätta upp ett litet.” GGGGeenenomom  
åren har det därför blivit eeeen n hehel l
del speciella jobb. Ett av deded  
mem sts  uddd a var att sätta vääääävtvtvtakak i i  
enene  s spipiraraltltrarappp a. Det var eeeen n rorolilig g
utmaanin ngngggggg s som kkräräärärävdvdvddvddvdeeeee ee liliililiitetetetee e e eeextraaa  
krkrkrrkrrkreaeaeaeaeaeaeae tiititi iviviv ttttttttetttettttetteet..t. 

– Påå g gg ggggrururururundndndnd a a a aaavvvvvv v trtrtrtrtrtraaappans sväng
nininingngngngngngng gggggg gicicicicicickkkkkk dddet åt betydligt mer 
juteväv än i vanliga fall. Pappepeen nn nnn
fäste jag i tårtbitar för bästa resulll
tat. Kunden, somommomomomommmmo  i i intnnnnnnnnn e kunde 
tänka sisisiisiiiiis gggggggg ggg nånånåånånåånånnnånn ggogogott t t ananannaannnat än vävtak, 
blblbllblblblblblbbllbbleeeveevee  m mmycyckkkkeet tt nnnöönööjdjddjd.  

OOOaaavava sesetttttttt h hh  h hhururrruurur sss s stotoootortttttrr  eeeeeett tak är fästeteteter 
maaamaaan nn n nn alalalalalalalltltltltididididididid v väävääveeenennnnen iiii ett stycke 
viviviilklkl etetet o ockcksåså kk kkkkkkkkkkaaannnnnaanan vv  vara en utmmmma
nininiingng oochhchhch kkkkkkkkkräräräräääääärääääveveveever r rrr sisiiiissss n styrka. VVVVVid 
etetettt t titillllfäfäfäfäfääällllllllllle e e ee joojjjjooojjojoojobbbbbbbbb adaddddddaaa e Roland iiii ett 

erererrerrrrr e e eeee  elvlvllvvvvlva aaa a aaa memmemememmeemm teteteter r i ii bbåbåbåbåååååbåååååbåb dddadadddd  riktningagagagaaarnrnr a.a.  
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMänäänänänänänänänänänänänänäännänännännngdgdggdgdgdgdgggdgggdggg enenennenenenn v vv vv vvvvävävävääävävävävväv tttt tttililililillilillllillllllllll llll trtrtrtrtrotototo ss s jojojobbbbbbadadee 
hhahahahahahahhh n,n,n,n,n, ss s ssoomomommm a aa a aaaallllllllllllllltititititititidd,d,d,d  e e eensnsnssamamamma . 

––  MMMMMMinininini  ttt tt ekekkkekeke nininikkk k ärärär uuutvtvtvececcklllklkllad 
föföör rr atatatatata t t t t jajajajag g skskskkaa aa klklkklklarararaa arararararrbebbebeb tet själv. 
RRRRRRRisisiiskekkeken n n ärärärä  a annnnnnn arara s s s s aaatatt du blir 
ststtståeåeåeåendndndndndn e e e omomom d dddeeene  som ska hjälpa 
titititit llllll i intnte ee dydydydykkkker upp. 

AAAAtttttttttttt ll lära sig tekniken med 
atatttttttt tttt t ssspänna väv och fästa upp 

mamam kukukuuuuuk leleleleelelel iiiiriririringngngngspsppspapapapapppp p tatatatar r rr tiitiiitititid.d.ddddddd DDDDD D DDDDDetetetetttete äääääää ärrrrr r
etett t hhhhahahahhahahhahahah ntntntntntvevevevveveeerkrkrkrkrkrrkkkkkr  ssss  s ssomomommomomomoomooomom kkkkk krärääräräräveveeverr rr tåtåtåtålalalalalal momomomooomomomomomod dd d ddd d d
ococo h hhh rurutiititiiiiinn.n.n.n.nnnnn.n. VVVVVVVVVisisisisiisissssstssssttts  ttttt ogogoggogogg d dddeetete l lllllliitititii e e e e titititiitiddd dd i 
böbörjjjr anannnn m m mmm mmm enenen aaaaaatttttttt h hhhhhhålålållllalalallalallllla h hhögöggögögg kk kkkvali
tetet t hahahaahahahahar rr r alalalalalalallltltlttltltidididid vvvvvaaaritt AAAAAAAAA ooooo  ch O för AAAAAA
RRRRRRoloolananaaannnand.ddddd.dd  OOOOO OOO OO OOcchchh a ttttttttt t t ttt t ta sisisisiissis ggg gg an varje
jojoj bbbbbbb  m mmmmmmededededdddedddddd s sssssamamammmma entntntnttnttuuusuuu iasm.

– ––– – NuNuuNuuN mememmmememeerarraaararraraaararaaa ss sssitter dededeeddett ttttt i rygg
mämäääärrgrggenenen, , , , aaaavaa slllututututtaraa  Rolanannnnnnnddd ddd med 
etetetetetttt t t skskraaaaaaattttttttttt  ochh  ttttaaaaraa  upp limmmmmmmppep nsseleln n
igiggigiggigggen. Det är dddagagaggaggs sss att sluttföförara 
ddaddddadddaddddd gegg nsns ttak. . Imomomoooorrrrrgrgon ttarar m målålararaa enenene  
viviv d d ococh h RRololananddd d åkåkåkååkåkerer v vididdarararee ee e titititillllllll

Matereriaial:l:: J J ututevevväväväv, MMMakakakulerringspaaapppppp 

(4(400 g g g lälälättttt viviktktk spspapappeper),Pastex (l(l(limimim för 

papapppppppereere spsppåsåsara ), AAlccrro panelgrgrgrununund, Alcro 

MMilillltlttl eexex 2 2 RFRF
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Övning ger färdighet. Det fanns en tid där Roland, som han själv uttrycker 
det, stod med papp på bägge sidor om huvudet och bara garvade. Händerna 

räckte helt enkelt inte till. Idag smäller han upp en våd på några minuter.
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Börja med att försiktigt plocka ner den 

gamla taklisten. I den mån det går åter-

använder Roland alltid befintligt material. 

Skär längs listens underkant för att rädda 

tapeten. Vid stora tak skärs taket i remsor, 

mindre tak kan rivas i ett stycke. 

Olyckan är framme. En julgran, en champagnekork eller en boll från en 

otillåten innebandymatch? Vävtak håller i princip hur länge som helst 

om det inte utsätts för någon åverkan. Ett litet hål är dock lätt att laga 

och kräver sällan att hela taket byts ut. Pilla bort sprucken papp, täck 

hålet med en något större blöt makuleringspapp som i sin tur täcks 

med en ännu större pappbit med klister på. När den lilla lappen sväller 

och sedan torkar blir den som en torremsa som hänger i luften och 

hålls på plats av den större lappen. Sen är det bara att måla över. 

1. PLOCKA NED

LAGA ETT LITET HÅL
BRA ATT

KUNNA!

Känn över väven att den är lika spänd överallt.  

Att väven är rätt spänd är A och O. Ungefär 80 % 

av spänningen ska sitta i väven, 20 % i pappen. 

Väv som hänger ner på väggen klipps bort och 

kanten pillas in bakom förankringslasten. Hål i 

väven för lamputtag klipps upp.

4. FÖRBERED FÖR PAPP
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Se över förankringslisten och skrapa 

bort gamla spikar så ytan blir jämn. 

Är listen dålig och sönderspikad är 

det bättre att byta ut den. Förank-

ringslisten ska sitta en centimeter ut 

från väggen så det bildas ett hålrum. 

Förr spikades listerna, numera skruvar 

Roland alltid fast dem.

Väven trycks fast på spikarna på förankringslisten. För att det ska bli 

rakt följer Roland en tråd i väven. Det är viktigt att jobba enligt ett 

visst mönster och använda sin egen kroppstyngd för att få till rätt 

spänning. Han fäster väven längs en vägg, backar och fäster den andra 

sidan i motsatt riktigt, som ett L. Därefter spikas förankringsspikarna 

fast och väven fästs med häftpistol. På så sätt rör väven sig inte när 

nästa sida ska fästas. Han avslutar med fjärde sidan som fästs mot det 

hörn där tredje sidan avslutades. Sist spikas hörnen fast. 

Det vävspända taket är klart och det är dags att måla. 

– Idag jobbar jag med Alcro panelgrund och Milltext 2 RF som enligt 

mig är dagens bästa takfärg. Den är reflexfri så det är inte lika viktigt 

att dra grängen åt samma håll som förr. Färgerna är lätta och elastiska 

vilket förhindrar att taket blir tungt och kanske spricker. Dessutom 

gulnar de inte som gamla alkydfärger gjorde, säger Roland. 

För målning på redan uppsatt väv kontakta Alcros kundtjänst 

eller din representant för bästa resultat.

2. FÖRBERED FÖR VÄV

3. SPÄNN VÄV

6. DAGS ATT MÅLA

VÄVTAK – SÅ GÅR DET TILL

Pappen limmas och viks enligt en speciell teknik. För att inte skada 

pappen hängs den på en masonitskiva. Pappen fäst med tapetborste. 

För att säkerställa att limmet verkligen går ut i alla kanter kan man dra 

med en spatel. Det är viktigt att det blir ett överlapp mellan de olika 

pappremsorna på två till fyra centimeter men det har ingen betydelse 

om det blir lite större. Limmet (Pastex) blir vattenavvisande när det 

torkar vilket innebär att den inte tar åt sig vattnet i färgen. 

5. FÄST PAPPEN
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Taglet stryker snabbt och lätt längs ytan. Lister, socklar, fönsterbrädor – ja överallt där det behövs en 

sista hand för att få bort skräp och damm är den självklar. Utan den ingen färdig yta, inget snyggt 

slutresultat. Några drag med borsten sätter punkt för det tråkiga förarbetet. Nu väntar våt färg 

otåligt i burken. Dammborsten är inte bara målarens bästa vän till fin finish. Det är en riktig kompis.

Följeslagaren
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ENSEL?

projekt ritade studenten Virang 

National Institute of Design i Indien 

ensel som man själv bestämmer 

tt den kan plockas isär förenklar 

ckså rengöringen. Kan det vara fram-

dens melodi?

OKUS TIPSAR:

Visste du att…
… Svanenmärkning inte bara handlar om miljö? Det ställer också krav på slittålighet, kulörhållning, mögelmotstånd 

utomhus och täckförmåga. Märkningen är också ett åtagande till fortsatt utveckling eftersom märkningen försvinner 

om inte nya hårdare miljömål sätts upp och verkställs kontinuerligt.

Treend!
SKÖNA ÅTTIOOTAL

Pastell-trenden dominerar herrmoodet i 

vår, det är svårt att undgå efter enn blick 

i skyltfönstren. Här bläser och skoor från

H&M. Nu är det bara en tidsfråga innnan vi 

ser väggar i Monsun ur ad.bas  igen…

TIDIG FÖDELSEDAGSPRESENT

Målaren Jan Andersson överraskades av kollegorna 

på Sandå Södertälje i mars med en tidig 60-årspre-

sent. Som inbiten året-runt-cyklist envisades han 

med att ta färgburkarna på styret när han hämtade 

färg hos leverantören Målarboden. En fin insats för 

miljön. Nu har Sandå köpt honom en stadig bud-

cykel istället. Målarboden bidrog med dubbdäck 

och Alcro med hjälm.

Nyhet!
FRAMTIDSPE

Som examensp

Akhiyaniya på 

en prototyppe

bredden på. At

o

ti

ALCROFO

Tree

NYTTA OCH A NÖJE

Efter en rejäl köttbit med 

pommes och bearnaise är det 

läge för ett träningspass. Inga 

problem. Slit ljusen ur de här 

stakarna från Borninsweden 

och du får ett par hantlar. 
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Jobbet är avslutat och kunden 
mycket nöjd. Några månader 
senare har de positiva tongång
arna ersatts av ett missnöje. Vad 
gör du?

– Att lyssna är A och O. Låt 
kunden ösa ur sig sitt problem. 
Visa att du tar in det han eller hon 
säger, försök vara objektiv och att 
inte ta kritiken personligt, säger 
Nina Buchaus.

En bra idé är att skriva ned stolpar 
medan du lyssnar och att avsluta 
samtalet med att sammanfatta 
det du hört och få bekräftat att 
det stämmer. Ställ frågor för att 
få en uppfattning om vad som 
kan ha hänt och boka direkt in en 
tid för att undersöka skadan. Att 
omedelbart ta tag i situationen är 
oerhört viktigt för att minimera 
risken att irritationen byggs upp 
och problemet växer. 

Förbered dig inför inspektionen 
genom att läsa på om liknade 
skador och kontakta leverantören 
av de produkter du använt för att 
ta reda på om det är ett känt fel. 

På plats är det viktigt att visa 
förståelse för kunden. Tänk på 
att du signalerar mycket med ditt 
ansiktsuttryck, ser du bister ut är 
risken stor att kundens ilska ökar. 
Försök vara neutral, ha ett lugnt 
tonfall, nicka och bekräfta det 
kunden säger.  

Förhoppningsvis kan du 
redan vid första undersökningen 
presentera en lösning. Skulle det 
krävas en extern besiktning så är 
det viktigt att förklara varför, när 
och hur.

– Var tydlig och professionell, 
använd positiva och aktiva ord 
som ”du ska få all hjälp”, ”det 
finns en möjlighet”, ”jag ska göra 
mitt bästa” och så vidare.  Detta 
ger kunden en känsla av att det 
kommer att ordna sig och att du 
tar problemet på allvar. 

Konflikter går att förebygga med 
god kommunikation. Enkla saker 
som ett fast handslag, ögonkon
takt och att komma i tid till ett 
möte har stor betydelse. Förklara 
alltid arbetsprocessen och ha i 
åtanke att det som är självklart 
för dig som hantverkare inte är 
det för kunden. Det är bättre att 
berätta en extra gång än att inte 
berätta alls. På så sätt bygger du 
upp ett förtroende och slipper 
jobba i uppförsbacke om något 
skulle gå fel i efterhand. Gör det 
också till en vana att återkomma 
till dina kunder. 

– Många glömmer bort att 
följa upp sitt arbete och drar 
vidare till nästa projekt. Som 
hantverkare har du allt att vinna 
på att återkoppla till dina kunder 
efter avslutat jobb. Ta reda på 
vad som var bra och vad som 
kanske kan bli bättre. På så sätt 
kan du stärka både dig själv, ditt 
varumärke och öka chanserna till 
nya uppdrag hos kunden, avslutar 

En missnöjd kund behöver inte betyda en förlorad kund. Med rätt 
bemötande kommer du långt när något gått snett. Kommunikations-
experten Nina Buchaus berättar hur. TEXT: PETRA ALEXANDER  ILLUSTRATION: FRIDA TÖPEL

När det osar ...

• Ta tag i problemet direkt, boka 

en träff

• Undersök bakgrunden och ta 

reda på leverantörsfakta

• Förebygg genom tydlighet, 

kontinuerlig kontakt och 

uppföljning

3bra tips vid
arga kunder

Nina Buchaus med egna företaget Crevi 

Retorik föreläser, håller kurser och indivi-

duell coachning inom retorik och kommu-

nikationsteknik (NLP). Särskilt spännande 

tycker hon att icke verbal kommunikation, 

det vill säga allt vi förmedlar med vårt 

utseende och kroppsspråk, är. 
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Med magnetfärg och kulörer inspirerade av favoritväskan skapade Kajsa Lindström 

sitt vinnande Alfapetskåp. Det slitna loppisfyndet har fått nytt liv och ny funktion. 
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Ad.retur, den trettonde Alcro Designers
kollektionen i ordningen, bygger på idén 
att göra ”oattraktiva möbler attraktiva 
med Alcros kulörer.” Med färg, fantasi 
och en bortglömd eller sliten möbel kan 
man förnya sitt hem och skapa person
liga objekt som får leva länge. 

Årets möbelmässa i Stockholm blev 
startskottet för inspirationskollektionen 
som tagits fram i samarbete med Beck
mans Designhögskola. Det gick inte att 
ta miste på den glädje och stolthet som 
designerna kände för både sina möbler 
och för hela konceptet. De var alla eniga 
om att hållbar design är det som gäller i 
framtiden. Att ta tillvara det som redan 
finns, att göra om och att jobba med 
teknik och material som inte utarmar 
jordens resurser. 

och att göra om har blivit trendigt. Med 
ad.retur vill vi visa att man kan förnya 
med färg, berättar Maria Sundqvist 
Tobiasson, chef för konceptutveckling 
på Alcro.  

Ad.retur tog sin början vintern 2011 när 
man vände sig till Beckmans och presen
terade idén om att ge gamla möbler nytt 
liv. Samtliga elever på Formutbildningen 
bjöds in till en presentation. De fick 
fritt välja möbler och enda kravet var att 
färgerna skulle komma ur Alcro Desig
ners tidigare kollektioner. 38 elever 
nappade och skickade in skisser på 
sina alster. Av dessa valde en jury med 
representanter från bland annat Alcro, 

Beckmans och Trendgruppen ut de tio 
möbler som resulterade i ad.retur. En av 
dem vars skisser juryn gillade var Erik 
Berglund, andraårselev på Beckmans, 
som designat byrån LARM. 

– Det var ett jätteroligt projekt och ett 
bra miljöengagemang som jag gillar. Att 
återanvända är ett budskap som måste 

beror på att just de möblerna slängs det 
väldigt mycket av. Jag kallar byrån för 
Larm och den är målad som morsekod. 
Det handlar om möbelns och naturens 
rop på hjälp. 

Det är ingen tillfällighet att ad.retur 
kommer just nu. Second hand, återan
vändning och återvinning är en starkt 
lysande tendens inom design. Att blanda 
ärvda möbler med modernt är helt rätt 
och allt fler inser vilka fynd som kan 
göras på loppisar och auktioner. Närodlat 
har blivit hett, vi växlar till lågenergi
lampor och dagens förskolebarn går till 
återvinningsstationen med mjölkför
packningarna. Att måla Svanenmärkt 
både inne och ute är en självklarhet och 

sprayade tapeter känns både skrämman
de och främmande. På TV visas barnpro
gram som Junk, där leksaker görs om och 
används på nya sätt, och Miljöhjältar där 
barnen lär sig mer om återvinning och 
effekten av vårt sätt att leva. 

I Kina, som just nu är ett av de länder 
med störst omflyttning av människor från 
landsbygd till städer pågår projekt 

Möbler förtjänar en andra chans. Med detta som utgångspunkt lanserades 
i februari ad.retur, tio inspirerande möbler som fått nytt liv med Alcro 
Designers kulörer. TEXT: PETRA ALEXANDER  FOTO: ANDERS ROTH, STEFAN EK

Returtrend



  ALCROFOKUS26

Amanda Karsberg valde att jobba med kontrasterande kulörer 

för att manipulera karmstolens konturer och skapa ett sur-

realistiskt och fantasieggande uttryck. 

Erik Berglunds byrå ”Larm” är målad som morsekod, 

en symbol för möblers och naturens rop på hjälp. 
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med så kallade smart cities. Det handlar 
om att bygga städer som på ett så effek
tivt sätt som möjligt utnyttjar resurser 
och minskar energiåtgången. I Sahara 
pågår projektet Desertec, ett försök att 
i mycket stor skala utnyttja solen bättre 
och runt om i världen testas teknik för 
att ta tillvara vågornas energi. 

Listan kan göras lång på exempel 
som talar för att en förändring är på gång. 
Samtidigt möts vi av ständiga rapporter 
om klimatförändringar, naturliga resurser 
som olja och metall sinar, regnskogar 

och havsbottnar dör. Går det att hejda 
denna utveckling?

Niclas Ihren, hållbarhetsexpert och 
senior advisor på Respect, menar att vi 
måste tro på vår förmåga att förändras och 
att både utmaningar och lösningar skapas 
av människor. Han menar vidare att det 
är mycket på gång och att förändringar 

hända, sen når man en tipping point när 
mycket händer på en gång. Någonstans 
däremellan befinner vi oss nu. 

Han pekar på ett antal trender som grun
dar sig på att utnyttja våra gemensamma 
resurser bättre och som kommer att växa 
sig allt starkare. En av dessa är kollabora
tiv konsumtion som går ut på att samar
beta via internet. Blocket och Ebay är 
etablerade tjänster. 

En annan trend på uppgång är 
cirkulär ekonomi, en affärsmodell med 
naturens ekosystem som förebild. Istäl
let för avfall ska restprodukter i form av

energi, näring och material användas på 
nytt. Holländska mattillverkaren Desso 
som hämtar upp uttjänta mattor hos sina 
kunder och återbrukar dem i nya är en 
föregångare. 

I färgbranschen har miljömedvetenheten 
länge varit hög. Alcro är först i Norden 
med att erbjuda Svanenmärkt utomhus
färg och sedan länge har man vattenbur
na produkter för de flesta ändamål. Inom 
formbranschen växer sig ekotrenden allt 
starkare och det finns en stor medveten
het om hur material och tillverknings
metoder påverkar miljön. Detta gäller 
även industridesign och arkitektur som 
ständigt utvecklas och blir allt mer håll
bar när det gäller material, byggnadskon
struktioner och energisystem. 

Ad.retur är ett exempel på hur man 
med inspiration kan uppmuntra till att 
ta tillvara istället för att slänga. Under 
hösten 2011 har de utvalda möblerna 
legat uppe för omröstning på Alcros 
Facebooksida. Vinnare blev Kajsa 

Lindström med sitt alfapetskåp.
– Det är så klart jätteroligt att vinna.

Men framförallt tycker jag att ad.retur är 
ett riktigt bra sätt att visa på hur vi kan 
återanvända möbler. Jag tror att mitt skåp 
vann för att det har en extra funktion, att 
man kan spela alfapet eller något annat 
spel på det. 

De tio möblerna som utgör ad.retur 
har skänkts till Stadsmissionen där det 
kommer att säljas. Pengarna går in i hjälp
verksamheten och möblerna får nytt liv. 

Två kulörer om Beckmans elever får välja: Solsting ad.06 och Kärlek ad.02.

Slit- och släng är ute, nu 

är det hållbarhet som 

gäller. Att återvinna och

återbruka för framtiden. 

Ad.retur ska inspirera

till detta och visar att

med fantasi, färg och

noggrant arbete kan

ge gamla trista möbler 

nytt liv.

– Med ad.retur vill

vi uppmärksamma hur 

lätt det är att göra en

sliten möbel vacker igen

istället för att kasta den

och köpa nytt. Tidigare

har våra designerskollek-

tioner bestått av kulörer, 

nu blev det istället en 

inspirationskollektion, 

säger Maria Sundqvist 

Tobiasson, chef för 

konceptutveckling 

på Alcro.



Vi får mycket fönsterjobb och ett 
problem har varit att måla fönster-
bleck där industrifärgen har släppt 
ner till den galvade plåten. Vad har 
Alcro för färger som skulle vara bra 
till den här typen av fönsterbleck?

En vanlig industrimålad yta
på fönsterbleck är Plastisol. När
den blir gammal släpper den i
större flagor. Men den kan också 
sitta kvar och då blir det svårare. 
En annan relativt vanlig industri
yta är PVF2, en typ av teflon. 
Båda dessa ytor är ej ommål
ningsbara utan måste tas bort
helt innan ommålning. Metoder
att ta bort färgen är att slipa eller 
i västa fall använda färgbort
tagningsmedel. Metallytor som
har stått obehandlade ska tvättas
noga med Delfin Grovrent och 
slipnylon röd eller grön. Grunda
ytorna sedan med Alcro Metall
primer och måla färdigt med 
Bestå Fönsterfärg.

Vi målar mycket småhus. Diskussio-
nen blir alltid med beställaren om
fabriksgrundfärgen är tillräcklig. Vi 
vill ju alltid grunda en extra sväng 
för att vara säkra. Kan man lita på
träleverantörens fabriksgrund? 

Grundkravet är minst 60 μm 
grundfärg på träet. Fråga först vad 

leverantören av det grundade 
virket rekommenderar? Det 
är alltid dennes ansvar att 
grundmålningen är tillräcklig. 
Träleverantören ska mycket TT
noga kunna deklarera vad för typ 
och mängd som ligger på träet. 
Finns inte det ska ytorna grun
das om. När det gäller Tikku
rilas grundsystem finns tydliga 
rekommendationer, kontakta 
din representant. För andra 
grundfärger, om det ser magert 
ut, gäller två strykningar med 
Alcro Fasad Täcklasyr. Rekom
menderar husleverantören akryry
latfärg använd Alcro Bestå elleer 
Stugfärg. Vid minsta tvekan 
grunda om.

I somras målade vi fönster som 
var renslipade och kittade från een 
verkstad. Vi målade med Bestå 
Fönsterfärg men färgen bara krööp 
på kittet. Vi gick över till Genuinn
Fönsterfärg och då var det inga 
problem. Vad beror det på?

De nya vattenspädbara fönns
terfärgerna fungerar idag mycck
et bra men det finns ytor somm 
kan spöka, exempelvis när maan 
målar på silikonbaserat fönsteer
kitt. Har man kitt med silikonn 
i får man antingen toppa kitteet 
med Spurflex 25 eller grundaa

kittfalsen först med Genuin 
Grundfärg.

Ett annat dilemma som 
dyker upp ibland vid sparning 
mot fönster är att man upple
ver att fönsterfärgen rullar
av och inte fäster mot glaset. 
Där är orsaken att man tvättat
fönstren med putsmedel utan 
att skölja. Tensiderna som blir TT
kvar påverkar färgen. För att bli 
kvitt problemet, tvätta glas och

målning.

Alcros färgexpert PerAlcros färgexpert Per KKarneke svarararneke svarar 

på läsarnas frågor. Maila din fråga till 

info@alcro.se!

EXPERTEN SVARAR:

UTOMHUSRULLNING, 
FAFF BRIKSGRUND
& FÖNSTERMÅLNING


