Komposisjonsmaling
basert på oppskrift fra Vingelen i Hedmark, nedtegnet i 1881, gjengitt i boken «Gamle trehus»

Utstyr:
• Stor gryte eller kjele, jerngryte fordeler og holder godt på varmen
• Noen 10-liters plastbøtter, gjerne med litermål
• Termometer
• Røreredskaper, for eksempel rørepinner for maling
• Murervisp montert på drill
• Malingen kan lages over bål, på elektrisk kokeplate eller ved bruk av gass. En
krabbekoker er et godt valg – den er svært effektiv og enkel å regulere temperaturen
med.
Ingredienser 20 liter maling (Mengde for 10 liter i parentes):
• 20 liter vann (10 liter)
• 0,5 kg jernvitriol (250 g)
• 0,5 kg salt (250 g)
• 2 kg siktet rugmel (1 kg)
• 4 kg pigment i ønsket farge i pulverform (2 kg)
– NB! bruk dekkende og ikke laserende pigmenter – jernoksidfarger, okerfarger,
umbrafarger og bensvart egner seg godt.
Fremgangsmåte (Mengde for 10 liter i parentes):
• Kok opp 5 (2,5) liter vann i en stor gryte eller kjele, tilsett jernvitriol og salt la dette
løse seg opp i vannet i 15 minutter.
• Rør ut rugmelet i ca 5 (2,5) liter kaldt vann. Gjøres dette gradvis og med murvisp
montert på drill, er det enklere å få en jevn, klumpfri røre.
• Tilsett mel/vannblandingen i gryta under kraftig omrøring og spe på med resten av
vannmengden.
• La syde under omrøring i 30 – 40 minutter. NB! Blandingen skal ikke fosskoke. 80˚
er nok.
• Tilsett pigmentet gradvis under omrøring.
• Kok ytterligere i 15 minutter under omrøring. Fremdeles er 80˚ ypperlig temperatur.
• Når fargen har kjølnet til 50 - 60˚, er den malingsklar. Varm komposisjonsmaling er
enklere å påføre enn kald og trenger bedre inn i trevirket.
Linoljeforsterking:
• Malingen kan forsterkes med opp til 7 % kokt linolje målt i volum - 10 liter maling kan
tilsettes maksimalt 7 dl linolje.
Påføring:
• Spray gjerne veggen lett med vann før påføring av maling.
• Fargen kan påføres med kost, rulles eller sprøytes på overflaten.
• 1 liter komposisjonsmaling dekker ca 4-5 m2. Dette varierer etter hvor sugende
underlaget er.
• Vær oppmerksom på at dette er "ferskvare" - lengre tids oppbevaring kan medføre
muggdannelser.

