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GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR 

önskar alla vi på  
Båt&Byggnadsvård i Roslagen 

 
Året går mot sitt slut och vi vill tacka alla trogna kunder 
som har besökt oss. Vi ser fram emot ett nytt spännande år. 
 
DET SITTER I VÄGGARNA 
Det är nog många av er som har sett TV- programmet ”Det 
sitter i väggarna” och inspirerats till att ta itu med diverse 
förbättringsarbeten inomhus. I programmet har man talat 
bland annat om att foga kakelugnar, att pappspänna tak 
och att måla med äggoljetempera, brunfernissa och lim-
färg. Om du vill känna dig lite säkrare på alla dessa me-
toder så är du välkommen till oss en lördagseftermiddag i 
februari då vi kommer att gå igenom och tillämpa alla de 
metoder och blandningar som har tagits upp i TV-pro-
grammet. Vilket datum det blir meddelas snart. 

Kakelugnsfog 
Kakelugnens fogar släpper efterhand när man eldar i ka-
kelugnen och det kan vara dags att foga om kakelugnen, 
något som är ganska lätt att göra själv. Det finns många 
olika recept på fogmassa. I ett av de vanliga recepten har 
man ofta ingredienserna till fogmassan i kylskåpet, tex 
äggvita och mjölk. Sen behöver du också titandioxid och 
krita vilket finns att köpa hos oss.  
 
Pappspänning 
För att pappspänna tak behövs spännpapp, vilket vi har i 
butiken på 20- och 60-metersrullar, och pappspik, cirka 
700 st till 25 m². Vidare behövs spikremsor, torremsor och 
klisterremsor, dessa går att göra själv eller köpa. 

 
Äggoljetempera 
Äggoljetempera är lämpligt på ytor som är utsatta för sli-
tage. Den har nästan limfärgens matta yta - om man inte 
borstar den - och linoljefärgens slitstyrka. I TV-program-
met blandade Erika Åberg själv till äggoljetempera till en 
önskad kulör. Det är förstås enklare att köpa en påse med 
färdig pigmentblandning, så man vet vilken kulör det blir, 
och sedan tillsätta vatten, ekologiska ägg och kallpressad 
rå linolja. De färdiga påsarna ”Färg i påse” från Av Jord 
liksom rå kallpressad linolja finns att köpa hos oss. 
 

Brunfernissa 
I ett av programmen valde Erika Åberg att fernissa golven, 
vilket ger en blank och hård yta. Brunfernissan består av 
en del linoljefärg och nio delar fernissa. Dessa produkter 
finns i vår butik. 

Limfärg 
Limfärg består av krita, utrörd i vatten med animaliskt lim 
eller cellulosalim som bindemedel. Den klassiska lim-
färgen är vit, men man kan även tillsätta andra pigment. 
Limfärg fäster på de flesta underlag, men används mest till 
målning av väggar, tak och spiselmurar. För att göra lim-
färg behöver du benlim (pärllim) eller cellulosalim, krita, 
eventuellt andra pigment och vatten. Limfärg med pärllim 
är en äldre teknik som ger en något tåligare färg, medan 
limfärg på cellulosalim är enklare att arbeta med. Pärllim, 
cellulosalim, krita och pigment finns i butiken, liksom lin-
oljesåpa som kan tillsättas för att förbättra konsistensen. 
 

 
 

Dagen före nyårsafton, den 30 december 
 har vi öppet klockan 13-15. 

 
 
 

Öppettider 
Onsdag, torsdag, fredag 14-18, lördag 10-15.  
Vi finns ofta på plats även på andra tider. Det är bara att 
ringa 072-5851843 och fråga. 


