
Samtliga kulörer fi nns i storlekarna 250 ml, 100 ml och 40 ml. Skala 1:1.

”Undertegnde er meget tilfreds 
med linoliefarverne købt 
i Ottosson Fargmakeri da 
tuberne indeholder koncentrerede 
farvepigmenter” 
Oda Knudsen, konstnärinna Danmark

”Ottossons oljefärg är lika bra 
som de stora fabrikaten.”
Tomas Edetun,  konstnär Linköping

”Det märks att färgen är 
tillverkad av en kollega, 
en konstnär.”
Olle Borg,  konstnär Stockholm

”Riktig färg igen, pigment 
som lyser”
Bisse Thofelt, konstnär Höganäs

”Sedan några år arbetar jag 
med oljefärg utan tillsats av 
lösningsmedel och önskar 
att färgen ska torka långsamt 
medan jag målar och sedan 
snabbt. Bara färg riven med 
linolja genom hela färgskalan 
– som Ottossons – klarar den 
kombinationen”
Sölve Olsson,  konstnär Lund

”Sedan ett decenium tillbaka 
har jag Ottossons färger på 
min palett.”
Gerhard Nordström,  konstnär Ystad

Tillverkning
Färgens bindemedel är en kallpressad lagrad 

linolja av högsta kvalitet. Alla färgpigment som 

används är ljusäkta. 

Alla kulörer innehåller det äkta färg-

pigmentet som anges och ersätts inte med 

liknande billigare pigment. Koboltblått till

exempel innehåller äkta koboltaluminat.

Färgpigment och linolja blandas samman 

och rivs därefter i ett valsverk. Färgerna rivs 

1-4 gånger beroende på pigment, och fylls 

därefter på tub.

Användning
Färgen används som traditionell konstnärsfärg 

på duk eller pannå.

Färgen är lämplig till alla typer av dekorations-

målning på trä och metall. Den kan också 

användas som brytfärg till  våra linoljefärger 

för byggnadsmåleri.

Tillredning
Om du vill använda färgen som brytfärg 

eller anstrykningsfärg på trä och metall:

Ta en plåt eller glasburk. Tryck ut lite av 

färgen i botten av burken. Tillsätt lite kokt 

linolja och eventuellt torkmedel 1%. 

Blanda linoljan och färgpastan till en slät 

färg. Använd gärna en pensel som bland-

verktyg. Konsistensen på den färdiga färgen 

skall vara som fi lmjölk. 
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Zinkvitt             A  

Kadmiumrött   *ljus cinnoberton    E

Koboltblått        E

Järnoxidgult      A

Italiensk            A  
bränd umbra

Titanvitt            A

Kadmiumrött   * 
medel                   E

 

Coelinblått         F

Ljusockra          A 
JTCLES

Rödockra          A 
RTFLES

Blandvitt            A 
Titan-Zink

Kadmiumrött   *mörk                    F

Pariserblått       A

Italiensk            B 
guldockra

Engelskt rött     A

Permanentgul    C

Alizarin             C 
Krapplack ljus

Monastralblått  B

Ockra HAVANE A

Caput mortuum A

Nickeltitangult   C

Alizarin             C 
Krapplack mörk

Ockra Avana      B

Kromoxidgrönt  C

Transparent       A 
jordgrå

Kadmiumgult   *citron                   D 

 

Kinakridon        D
magenta

Tysk mörkockra A

Grön umbra       B

Verona grönjord A

Kadmiumgult   *medel                   D

 

Ultramarinrosa  B

Vagonegrönt     B

Italiensk terra   A 
di siena, obränd

Järnoxidsvart    A

Kadmiumgult   *mörk                    D

 

Ultramarinviolett B

Smaragdgrönt   F

Italiensk terra   A  
di siena, bränd

Bensvart           A

Kadmium        *orange                 E 

 

Ultramarinblått A

Monastralgrönt  B

Fransk rå umbra A

 Täckande

  Halväckande

 Transparent

*  Får ej användas  
 till bruksföremål

Prisgrupper A-F

Linoljefärg för Konstmåleri

Vår ambition att förena höga 

kvalitetskrav med bredd och 

mångsidighet visar sig allra bäst 

i denna linoljefärg.

Konstnären och Hantverks- 

målaren kan här i samma  

produkt finna olika möjligheter 

och lösningar allt ifrån konst, 

dekoration och färgnyansering.

Äkta råvaror och stor omsorg 

präglar detta sortiment  

bestående av 44 olika kulörer.

Ottosson Färgmakeri AB • Lillegårdsvägen 14 • SE-240 13 Genarp, SVERIGE 

Tel. +46-40-48 25 74 • Fax +46-40-48 26 70 • info@ottossonfarg.com • www.ottossonfarg.com

A
v trycktekniska skäl kan färgnyanserna avvika något från originalfärgerna.  
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