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På hemsidan finns färgprover, tips & 
råd och var din närmaste återförsälja
re finns! Vi har det du behöver för att 
sätta färg på din omgivning.



Färg i påse är ett miljösmart sätt att köpa färg på. 
Det är en torr färgmix som du enkelt blandar en eko
logisk och lätt målad äggolje tempera av hemm a. Den 
färdiga färgen innehåller endast pigmen t, vatt en, ägg 
och linolja. Du väljer bort hälso skadliga tillsatser och 
miljö belastande vattentransporter. Du behöver inga 
för kunskaper med färg i påse. Du läser hur du gör på 
pås en och i med följande hjälpreda n. Resultatet blir 
slitstarkt och enastående vackert.  

kunskap i påsen
Färg i påse är pigmentblandningar som enbart inne
håller jord och mineralpigment. Kemiska tillsats er be
hövs inte eftersom vi har kunskap om jordpigmentens 
förträffliga egenskaper. Vi vet t.ex. att vissa pigment 
påskyndar oxidationen medan andra gör färgytan slit
starkare o.s.v. För att få fram en så optimal färg som 
möjligt består varje färg i påse av ca 46 pigment som 
tillsammans ger en vacker och bra målarfärg. Många av 
de drygt 300 recepten till färg i påse finns att läsa om 
och inspireras av i boken Jordens färg.  

Börja alltid med grundfärg i påse som fäster och 
täcker bra, oxiderar fort, binder underlaget och för
hind rar kritning. Tack vare grundfärgen kan du måla 
på alla typer av underlag såsom reda n målade ytor, 
nytt eller gammalt trä, puts, betong, tap et, papp m.m.

färgval
Över 300 nyanse r av färg i påse finns att tillgå. Kulör
erna täcker hela färg skalan från de kalla ton erna i 
januar i till de varmröda i december och heter t.ex. 
24 maj och 5 december. Färgspektrat är uppbyggt av 

färg i påse basnyanser och dess ljusare nyanser. 
Av alla nyanser är ett 50tal utvalda till en håll

bar färgkollektion; Kollektion: Ändamål. Färgerna är 
in del ade i de ändamål de är bra för – både tekniskt 
och kulörmässigt – t.ex. vägg, snickeri, tak m.fl. Med 
Kollektion: Ändamål är det lätt att välja färg. 

komplex & magiskt vacker
Färg i påse ger en komplex färgyta som följer ljusets 
speg ling ar på ett magiskt vackert sätt. Det är jordpig
menten i färg i påse som gör färg
ytan så spännande. 

Jordpigmenten består av na
tur ligt vittrade minerale r som 
reflekterar ljuse t på många 
o lika sätt. Ägge t i temper an 
gör att mineral erna briljer
ar och färgyta n får en lyste r 
som side n. Du får ett otrolig t 
vacker t, personligt och lev
an de hem, vilken stil du än 
välje r.

T.h. Jord- och mineralpigment i äggoljetempera ger 
möjligthet till många vackra kulörer. Färg i påse ger 
en komplex och magisk lyster. Detta ger ett levande 
och personligt hem, vilken stil du än väljer.


