
Måla med Gysinge Roslagsmahogny 
 
Någon kallade Roslagsmahogny för världens bästa träolja, något vi kan skriva under på. 

 

Avsedd för: Roslagsmahogny används främst till att behandla träytor utsatta för väder och vind, som till exempel 

verandagolv, bryggor, bänkar, fasader, uthusdörrar och staket. Roslagsmahognyn har en unik förmåga att tränga in 

i virket och stanna kvar där. Roslagsmahogny fungerar bra även på tryckimpregnerat virke som fått stå ett par år 
och den skyddar järnbeslag som till exempel portgångjärn och låshaspar från att rosta. 

 
Åtgång: En liter räcker till 4-10 kvm/liter beroende på hur sugande underlaget är. 

 
Målningstemperatur: Du kan måla med Roslagsmahogny när det är minst +5°C under hela dygnet. 

 

Torktid: Den torkar på ett par dagar upp till ett par veckor. Ytan blir matt, vattenavvisande och den klibbar inte. 
 

Redskap: Bred pensel eller målningsborste. Roslagsmahogny är tunnflytande och lätt att stryka ut. 

 
Penseltvätt: Linoljesåpa och ljummet vatten. 

 
Beständighet: 4-8 år. Att tidsspannet är stort beror på hur väderutsatt ytan är och kvaliteten på virket. 

 
Målning 
 

1. Borsta rent ytan från smuts och damm innan applicering. 
2. Rör om Roslagsmahognyn ordentligt i burken. Gör det även under tiden som du målar så att de olika 

beståndsdelarna håller sig väl blandade. 
3. Stryk ut Roslagsmahognyn på ytan med en bred pensel eller målningsborste. Fördela ut eventuella pölar. 

Vanligtvis behandlar man träytan 1-2 gånger (nytt trä alltid två gånger), exempelvis en gång på 

försommaren och en i slutet av sommaren vid torr väderlek. 
 

Kom ihåg: 
 

 Kontrollera att Roslagsmahognyn kommer från samma batch för att garanterat få samma kulör. 

Roslagsmahogny innehåller tjära och då tjäran är en naturprodukt så kan den skifta i kulör. Färgen 
påverkas också av väder, vind och solljus så hinner du inte klart med ditt projekt första året kan det bli en 
viss färgskillnad på det du nymålar senare trots att färgen har samma batchnummer. 

 Fortsätt behandla träytan med samma typ av produkt även senare. En träyta som behandlas med tjära eller 
Roslagsmahogny fortsätter man att behandla med det. Andra färgtyper kommer inte att fästa bra på tjäran 

och tjäran kan tränga igenom och missfärga. 

 Den initialt starka tjärdoften från Roslagsmahognyn avtar snabbt och därefter sänder den ut behagliga 

doftpuster de varmaste sommardagarna.  

 Du kan bryta Roslagsmahogny med torrpigment eller 5-10% färdig linoljefärg till andra nyanser. En 

naturell Roslagsmahogny har en brun, lite bärnstensliknande kulör. Färdigblandad Roslagsmahogny finns 
att köpa hos oss på Gysinge byggnadsvård, både naturell och bruten. 

 

 
 

Tekniska råd som ges av oss i denna beskrivning, muntligt eller skriftligt ges utan garanti, eftersom målningsteknik, underlag och 

väderförutsättningar är utanför vår kontroll. 
 
 

 
 

 

 


