
-Är det sant att oljefärg ska förbjudas? 
 
Är detta ett rykte eller en sanning?  
 
Ta reda på sanningen här... 
 
”-Är det sant att oljefärg ska förbjudas?”  
Vanlig fråga från privatpersoner  
”-Nu skall ju oljefärg förbjudas”  
Vanligt påstående från yrkesmålare  
 
Ja, Ni har säkert också hört dessa uttalanden den senaste tiden. Som tillverkare av linoljefärg undrar 
man ju varför inte vi har fått någon information i ämnet. Är detta ett rykte eller en sanning?  
För att ta reda på det ringde jag vår högsta myndighet i ämnet Kemikalieinspektionen.  
Jag får till svar att det är ett rykte.  
Skönt tänkte jag, då kan jag ju tillverka färg nästa år också.  
Hur har då detta rykte uppstått?  
 
Jag tror det är så här. Från och med 2010 införs strängare regler för hur stor mängd flyktiga organiska 
ämnen det får finnas i en färg eller lack. Samlingsnamnet för detta kallas VOC (Volatile Organic 
Compounds). För att få saluföra sin produkt på marknaden måste man klara vissa gränsvärden. Våra 
linoljefärger klarar dessa nya regler med god marginal. 90% av våra linoljefärger innehåller inget 
lösningsmedel dvs. 0 gram/liter där gränsvärdet är satt till 300 gram/liter. Några av våra färger 
innehåller dock terpentin. Dessa färger klarar de nya gränsvärdena och vi kommer att deklarera allt på 
våra etiketter.  
 
Exempel på märkningsetikett för en av våra linoljefärger kan se ut så här:  
VOC-gränsvärde (Kat A/d): 300 g/l. Produktens VOC: <100 g/l  
Förklaring: Kategori A/d betyder färg för trä, metall eller plast inomhus/utomhus, där gränsvärdet 
anger att maximal mängd flyktigt organiskt ämne (t. ex. terpentin) inte får vara mer än 300 gram/liter. 
Vår färg/produkt innehåller i exemplet ovan mindre än 100 gram/liter och klarar därmed gränsvärdet 
med bred marginal.  
 
Produkter som inte kategoriseras som färger och/eller lacker ska alltså inte deklareras med avseende på 
innehåll av VOC. Därför finner du ingen VOC-märkning på balsamterpentin när du köper ämnet som 
separat produkt. Det är först när balsamterpentin ingår i en färg som man tar hänsyn till dess flyktiga 
organiska egenskaper. Därför kommer produkten balsamterpentin ha kvar samma märkning med 
varningstexter och farosymboler som idag. Någon information om VOC-innehåll ska således inte anges 
på den. Du kan alltså även fortsättningsvis köpa och använda ämnen som terpentin utan att beröras av 
VOC-reglerna, så länge de inte ingår i färger eller lacker.  
 
Sammanfattningsvis sker det inga förändringar i vårt sortiment och Ni kan lugnt fortsätta att måla med 
vår linoljefärg.  
 
Genarp 2009-10-22 
Gunnar Ottosson VD 
Ottosson Färgmakeri AB  
	  


