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Inledning
År 2007 lades plåttaket om på Öreryds kyrka. Tornets rak bedömdes
vid tillfället vara i god kondition varför endast fotrännan byrttes. Ef
ter ett läckage erhöll Norra Hesrra kyrkliga samfällighet 2009-10-09
länsstyrelsens tillstånd rill att täcka om även dessa rak. Takarbetena
genomfördes maj till augusti 2011 enligt program upprättat av
kitekt Ingvar Selse. En noggrannare skadebesiktning av spiran, efter
att ställningarna rests, visade på behov av toralrenovering. Metallkonservator vid ACTA konservering tog fram separat program och
restaureringen skedde inom ramen för tidigare tillstånd. En målning
av kyrkans samtliga tak utfördes även men hann inte slutföras utan
fick fullföljas våren 2012. Slutbesiktning företogs den 12juni2012.
Enligt länsstyrelsens beslut skule arbetena ske under antikvarisk
medverkan. På uppdrag av Norra Hestra kyrkliga samffillighet har
Jönköpings läns museum följt arbetena genom antikvarie Marga
reta Olsson.

Syfte
Omtäckningen av tornspirans tak syftade till art erhålla en tekniskt
fullgod taktäckning samtidigt som läggningssärt och utseende hos
det äldre plåttaket bibehölls.

Tornet med sina plåttak från 1900-talets början före
omtäckning.

Historik
Den timrade salskyrkan i Öreryd uppfördes 1744-50 och ersatte
då en medeltida föregångare. Tornet tillkom först 1763 och utgör i
grunden en äldre klockstapel. Kyrkan hade spånklädda fasader och
tak. Dagens utformning med fasadpanel i nyklassicistisk stil tillkom
troligen på 1 830-talet. Spåntaken ersattes på långhus och kor med
enkupigt lertegel. Enligt handlingar iATA godkände Kungl. bygg
nadsstyrelsen en omtäckning av Öreryds kyrka med galvaniserad
stålplår 1908. Huruvida omtäckningen initialt kom till stånd är inte
helt klarlagt men en bild från 1923 bekräftar att kyrkan då hade en
enkelfalsad skivtäckning i plåt. Taken hade 1923 en ljus kulör som
förfaller vara omålad och därmed relativt nylagda eller att det hade
en annan färgsättning. Plårtaken på långhus, kor och sakristia lades
om 2007 liksom takfotsrännan på tornet.

Före restaurering
Tornets klockformade huv med låg spira och dess nedre valmade
tak har båda en enkelfalsad täckning av galvaniserad stålplåt. Plåtformatet som använts är i huvudsak ca 630 x 1250 mm, alltså något
större än på långhuser. Som bruldigt innebär enkelfalsningen art
hakfalsarna ligger näst intill parallella. Vid hörnnockarna där tak-

Valmar hörn på det nedre rorntaket. Mot klockbusets
fasad finns en sentida täcklist av plåt. Under dagens gråa
oljefärg finns en ljusare grå kulör. Vidare skymtar spår
av blymönja, som plåtens utsida behandlats med före
läggningen.
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komst 1763. Denna består av liggande rams
r panelen dess mjukt
smidd spik över takens sparrar. På huven följe
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På smidesspiran fanns bitvis kraftiga korrosionsangrepp, främst
vid den nedre banddekorens spalter. Angreppen var äldre och hade
målats över i senare tid. Endast fragment av den blymönja som då
använts fanns nu kvar, vilket visar att korrosionen fortlöpt. Färgen
som verkar vara akryltabaserad, flagnar och under denna förekom
mer aktiv gravrost. Under kyrktuppen finns ett sekundärt fastsvetsat
stålrör i vilket åsldedaren var dragen.

Omfattning och vidtagna åtgärder
Omtäckning av plåttak

Med undantag av den nyligen omlagda fotrännan revs hela plåt
täckningen på torntak och spira. En enklare uppmätning och fo
todokumentation utfördes av entreprören före rivning, i syfte att
användas som stöd vid återläggningen.
Lagningar i takbotten
Rötskador förekom i panelen på huvens övre, något fiackare, del.
Här var många brädor helt söndervittrade och föll, i vissa fall,
sönder vid vidröring. Eftersom panelen bedöms vara samtida med
tornets tillkomst 1763, var utgångspunkten att byta så lite som
möjligt. Endast brädor som helt saknade stadga och därmed inte
skulle fungera som infstning för plåten ersattes. Löst sittande
brädor kompletterades med spikning. 1 enstaka lägen där risk för
spräckning fanns, tilläts skruv. Nya brädor av sågad furu användes.

Vid fstet till ornamentiken hade håligheter l’llts ut
med kitt. Gravrost förkom i anslutning till detta.

1 tornhuvens takbotten krävdes en hel del lagningar.

Lagning av takkonstruktion
En av huvens taksparrar var kraftigt rötskadad. Skadan omfat
tade dess övre del och äventyrade härmed inffistningen. Ur statisk
synpunkt skulle hela sparren behöva bytas. För att undvika allt för

Vid huvens övergång till spiran fanns en snedställd
bräda, ett utförande av betydelse för takformen, vilket
återskapades.
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En av de svängda sparrarna i tornhuven var rötskadad
i den övre delen. Sparren såg opåverkad ut på ytan då
skadan fanns i stockens inre.

Under plåten lades underlagspapp. Här har språng
blecket monterats. Notera plåtarna som sattes över
hörnnockarna för att underlätta att en korrekt takform
erhölls.

Takfoten på klockhusets tak.

stora ingrepp i den ursprungliga takpanelen, utfördes istället en
förstärkning genom en s k påsalning med brädor. För att återställa
inf’ästningen, fästes brädorna även i bakomliggande sparre. Sågat
furuvirke som efterbearbetas med bilyxa användes och anpassades till
sparrens svängda form och snedfasade ovansida. Infstning skedde
med galvad trådspik.
Den nya plåttäckningen
Undertaicet täcktes först med underlagspapp, YAP 2200. Detta
avsteg i från förutvarande taktäckning gjordes, i likhet med 2007,
främst för att undvika framtida kondensskador på plåtens baksida
men även för att undvika fuktgen omslag under byggtiden. Takpap
pen lades relativt löst. För att detta inte skulle riskera att påverka en
distinkt takform fick man montera fästplåtar över hörnnockarna.
Plåttäckningen lades med i stort sett identiskt utförande med tidi
gare. Den utfördes med varmförzinkad 0,6 mm:s PLX-plåt, vilken
har en mjukare mer lärtbearbetad legering. Den 1250 mm breda
plåtvåden Idippets ned för hand till rätt längd, d v s ca 630 mm.
Baksidan behandlades med kokt linolja. Täckningen enkelfalsades
och hakfalsarna hölls så parallella som möjligt, men med min. 2-3
cm förskjutning. Vid läggningen på huven togs hänsyn till nockfal
speciella utförande, varför läggningen påbörjades på mitten
av takfallen. Falsarna ströks med falsolja baserad på kokt linolja
och zinlcvitt. Sprången vid takfoten gjordes 50 mm i likhet med
tidigare. Eftersom tornet försågs med takpapp försämrades ventila
tionen. För att undvika problem med hög luftfiiktighet gjordes nu
tre ventilationsöppningar i själva plåttäckningen på den spirformade
delen. Dessa utfördes genom en utbuktning i plåtens nedre kant,
viket innebär att de blev relativt diskreta.

Nya Fåstbleck, något större ände tidigare, stansades ut av plåt. Plåten skruvades
fast liksom på långskeppens rak.
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Det nedre torntaket och dess plåttäckning var indraget under idock
husets paneiklädda vägg. Här fanns en öppning som tillät att snö
och fukt trängde, trots en sentida utvändig dropplåt. För att mot
verka detta försågs plåten invändig med en uppknäckt övre kant.

Ventillationsöppningar anordnades i klockhusers tak.

Restaurering av tornspiran

Inför restaureringen togs ett åtgärdsprogram fram av metallkon
servator vid ACTA konservering, Stockholm (se bilaga 2). Som
underlag utgick man enbart ifrån digitalt bildmaterial eftersom det
snäva tidsschemat inte tillätt en besiktning på plats. 1 programmet
förordades en nedtagning och renovering på verkstad eftersom
rostborttagningen då skulle kunna göras mer noggrant. Initialt var
utgångspunkten att utföra arbetena på plats men efter diskussion
om vilket slutresultat man ville uppnå beslutades om nedtagning,
där argumentet att även rostskydd och målningsarbete skulle kunna
ske väderskyddat vägde tungt. Dessutom hade ev lagningsarbeten
på plats inneburit en brandrisk.
Nedtagningen av spiran skedde manuellt samt med Skylift. Spirans
inffistning var sannolikt original från tillkomsttiden. Från nedre spet
sen utgick tre smidda plattjärn, vilka var fästa i takkonstruktionen
med kraftig smidd spik. 1 ett läge fanns ett extra infästningsjärn,
även det av smide, som löpte i järnets förlängning. Utanpå plattjär
nen var takbottenpanelen fastsatt, vilket indikerar att spiran aldrig
tidigare monterats ned. Panelen fick nu demonteras för att få loss
spiran. Eftersom panelen här var kraftigt rötskadad kapades den övre
hälften av brädorna bort och ersattes med nya sågade furubrädor.

Tornspirans inFästningsjärn vilka låg under takborten
panelen.
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Hela smidesspiran rengjordes ned till rostfri yta med hjälp av bläs
tring. Denna utfördes med finkornig blästersand, s k Olivinsand,
och med varsam hand för att inte den handsmidda ytan skulle
försvinna. Rengöringsgrad specificerades till Sa2 vilket betyder att
all färg och kvarvarande rost synlig för blotta ögat, avlägsnades. 1
spalter fick kvarvarande rost avlägsnas med hjälp av s k Dremel.
Pilspetsarna på väderstreckspilarna var sammanvällda med staget
i två punkter. De öppna mellanrum som bildats mellan infäst
ningspunkterna har genom tiderna varit omöjliga att underhålla.
Följaktligen var rostangreppet här väldigt långt gånget och plåten
bitvis perforerad, vilket försvagade själva inffistningen i staget. För
att åtgärda skadan förordade konservatorn av spalten skulle vällas
samman efter upphettning i smidesässja. Därefter skulle eventuella
spalter f5rllas ut med bly eller tenn för att hindra fukt och smuts
att tränga in. Argumentet för denna metod var att den var auten
tisk med spirans ursprungliga tillverkningssätt. Istället valde man
dock att först driva ihop plåtarna för att minska spaltens bredd och
därefter svetsa samman spaltens kanter med hjälp av gasbrännare
och äldre järn som svetslod. Anledningen till detta, ur antikvarisk
synpunkt tveksamma, avsteg ftån angiven metod var dels en tvek
samhet till att spalten annars inte skulle bli flillständigt tät, dels att
undvika att bygga in spänningar i materialet. Enstaka genomrostade
hål lagades med gassvets och äldre järn.
Vid valet av rostskydd- och målningsbehandling togs hänsyn till
objektets svårtillgängliga och utsatta läge, vilket medför längre
underhållsintervall. En grundning gjordes först med Istrol Grund,
en lättflytande pigmenterad alkydolja som har lätt att penetrear in
i porer och spalter. Rostskyddet utfördes med linoljebaserad bly
mönja i två strykningar, vilken först förtunnades med 5 % lacknafta.
Täckmålningen utfördes med svart Isoguard Pansar, en alkydoljefärg
som innehåll järnglimmer.
Vädersträckpilarna hade rostangrepp vid den spalt som
bildast vid inifistningen mot sugen.

.

.

.

Spiran atermonterades med kran och fastes in 1 befintliga jarn med
s k fransk skruv. Därefter spikades takbottnen åter på plats Med
hänsyn till att spiran är försedd med en nedre fast järntratt som
ligger utanpå plåten, fick det sista skiftet på taket först falsas sam
man i ståndfalsarna, sedan stickas upp under tratten och slutligen
falsas samman med övriga plåttäckningen. Den ledade delen till
kyrktuppen smörjdes med kopparpasta.
Målning av plåttak

Pilarna lagades genom ihopsiagning och svetsning av
spalterna på baksidan.

Den nya plåten på torntaket betades före läggning med svavel
syra. Vidhäftningsproblem har de senaste fem åren uppkommit
vid målning med oljefärg på vissa objekt med nylagd galvaniserad
plåt. Eftersom problemen härleds till kromateringsskiktet på plåten

BYGGNADSVÅRDSRAPPORT2O12:52
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Plåren berades införläggning. Här syns med betade ytan
på nedre rorntaket före målning. Notera att takfotsrän
nan som lades om 2007 och inte har behandlats har en
något blankare yra.
.

Saitristians rak under målning.

var det i det aktuella fallet extra viktigt att följa färgleverantörens,
L1WA-gruppen, anvisningat. Betningen gjordes utifrån en refe
tensplåt ftån f’ärgleverantören. Före målning utfördes dessutom
ett vidhäftningsprov genom uppstrykning av rostskyddsfärgen.
Resultatet granskades efter en vecka av konsulten i samråd med
f’ärgleverantöten. På långskeppets tak som lades 2007 beslutades,
efter samma vidhäftningsprov, att ingen betning krävdes. Dessa
tvättades med enbart med Pentur Tvätt före målning.
Målningen av samtliga plåttaken utfördes med en strykning Pen
tur Rostgrund, en strykning Pentur Primer och f’ärdigstrykning i
två lager med den linoljebaserad rakfärgen Pentur Kultur. Även
stuprören, som bytts 2007, målades fast, här användes Lasol linol
jef’ärg. Man återgick till den ursprungliga mer neutralgråa kulören
på taket. Kulören togs fram genom sktapprov på den äldre plåten
samt uppstrykningsprov för att ta ställning till dess helhetsverkan
på kyrkans exteriör NCS S 5502-Y. Stuprören målades i fasadens
svagt brutna vita färg, NCS-S0502-Y.
Ovrigt

Åskledaren fästes in med nya don som inte perforerar plåten.

Äskledarens erhöll nya infäsrningsdon som klämdes
runt ståndfalsen.

12
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Bilaga 1. Fotodokumentation
Slutbesiktning av plåtarbeten 2011-08-25

Det övre torntaket erhöll tre nya ventilationsöppningar.

Kyrkan från söder. Det övre torntaket är frdigstä11t och plåten har målats i den
mer neutralt gråa kulör den hade i början av 1900—talet. Denna kulör är även
anpassad till färgsättningen på kyrkans nyligen ommålade fasad.

På det nedre torotaket bibehölls takfotsrännan från
2007.

1 lägen där två ståndfalsar möttes slogs inte dessa omkull på den tornhuven.
Denna detalj överfördes från det äldre plåttaket.

På det nedre torntaket hade takfallens ståndfalsar slagis
omkull vid mötet med hörnnockens fals. Läggningssät
ten skiljde sig i detta avseende mot tornhuven.

Det översta skiftet i plåträckningen, som lades efter
monteringen av tornspiran, fick stickas in under
täckkonen. Här före och efter omläggning.

BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2012:52
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Tornspiran vid besiktningen 2011-07-01

Tornspiran återmonterad efter rengöring, reparation och målning på verkstad.

Ena väderstreckspilen där den öppna spalten vid
infåsningen svetsades igen för att undvika forsatta kor
rosionsangrepp.

Detalj av tidigare rostangripet område vid banddekorens
infästning i staget.

Den sentida kyrktuppen i plåt där den ledade delen
smörjts med kopparpasra.

16
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På takbottenpanelen fanns rikligt med inslagen smidd spik
från takets äldre täckningar av stavspån.

Torntakets ursprungliga takbottenpanel. Den nedre klockformade huven hade
liggande panel medan panlen på den över spirformade delen var stående.

På panelen fanns spår av rödffirgstjära vilket visar art kyr
kans äldre spåntak haft denna behandling.

Den äldre gavlaniserade plåten var struken med kokt linolja
på baksidan. Likaså visar förekomsten av blymönja i falsarna
att framsidan behandlats med detta före läggning.

Den äldre plåten var inffist med plåtldammer och klippspik.
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Bilaga 2. Åtgärdsprogram tornspira. ACTA konservering, Stockholm 2011-05-18

[acta] KonserveMngsoentrum AB
Margareta Olsson
Jönköpings länsmuseum
Box 2133
550 02 Jönköping

2011 05 18

ÅTGÄRDSPROGRAM
Öreryds kyrka, Norra Hestra församling
Uppdrag
Skriva tgärdsprogram inför behandling av torndekorationer med kyrktupp
till Öreryds kyrka. Åtgärdsprogrammet är skrivet utifrån det omfattande
bildmaterial som skickats från Margareta Olsson.
Diskussion har förts tillsammans med Margareta Olsson, Jönköpings läns
museum och Ingvar Selse, projektledare.
Diskussion
1 första steget var frgestälIningen om det var möjligt att utföra
renoveringsarbetet p plats, utan att montera ner delarna från tornet.
Utifrån det beslutet, blir steg tv sedan hur man tgärdar metallen.

Generellt blir resultatet bättre om man kan utföra renoveringsarbetet inne
p verkstad. Inomhus är det lättare att besiktiga känsliga ställen som
skarvar och vällningar, kontrollera gängor och att avlägsna rosten m.m.
Ska arbetet utföras p plats måste man vara förberedd p att det
noggranna underarbete som krävs, kan ta längre tid än om man monterar
ner konstruktionen och gör det p verkstad, där man kan vara effektivare,
(använda effektivare maskiner, bläster, lättare att komma t m.m.).
Det viktigaste innan man beslutar om ev. nertagning eller inte, är dock att
undersöka vilken bärighet och hIlfasthet det är i de stag, muttrar och
skruvar som hller delarna p plats. Man måste dra, hugga runt med
mejsel, banka p muttrar, kolla rör och fogar och kontrollera hur rostade
de vitala delarna är. Känner man sig trygg med att delarna sitter stadigt s
är det trots allt möjligt att göra arbetet p plats utan att ta ner det. Enligt
projektiedare Ingvar Selse, s har förundersökningar visat att
konstruktionen sitter stadigt och detta tgärdsprogram utgår därför frn att
arbetet ska utföras p plats.
Beskrivning
Spiran är fastmonterad p tornets topp i en trattformad pltkonstruktion. 1
denna är det fäst en stång som dekorationssmidesdelen är fäst vid.
Stången löper igenom denna och överst sitter fyra pilar som pekar ut
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väderstrecken. Överst finns en rörlig flöjel placerad i form av en tupp. Det
är lite osäkert hur gammal konstruktionen är. Plttaket p tornet lades p
1930-talet, men troligen är mittdelen med smidesdekorationen original frän
1700-talet. Förmodligen tillverkades tuppen någon gång under 1900-talet,
ev. sattes skledaren också upp samtidigt. Uppgifter lämnade av Margareta
läns museum.

1

Skadebeskrivninci
Utifrån bildmaterialet s kan man se att hela järnkonstruktionen är mycket
rostig och att färgen flagnar kraftigt. Järnet uppvisar både gropkorrosion,
spaltkorrosion och ytrost. 1 skrymslen och kring vällningar är det kraftiga
rostangrepp, ytorna har också en omfattande algpväxt.
En orangefärgad grundmlning som skulle kunna vara spar av blymönja
syns p enstaka ställen, men saknas p andra. Förmodligen gjordes en
ommlning i relativt sen tid, d man inte gjorde ett ordentligt underarbete
med noggrann rostavlägsning och ny blymönjegrundering. Troligen
resonerade man d att man bara skulle bättringsmla ytan. Hade man varit
noga när man avlägsnade rosten och grundat ordentligt, s borde det vara
kvar mer av blymönjan och järnet skulle varit i betydligt bättre skick och
inte rostat lika mycket som det gör idag. Eni. uppgift flagnar färgen i stora
sega flagor, vilket antyder att det skulle kunna vara en svart plastfärg som
man använt.

Yta utan spår av blymönja.

Spår av ev. orange blymönja.
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Under tuppen, där den fäster an mot stolpen,
finns ett hl som ser ut att vara ett rosthl i
stolpen. HIet skulle ursprungligen också kunna
varat ett s.k. “fetthl”, där man kan smörja
nippeln som haller delen som gör att tuppen
vrider sig. Har detta hl förstorats p.g.a. rost s
bör man vara vaksam s att inte materialet i
stolpen blivit s klent att stolpen riskerar att
brytas av. Hålet bör lagas, men lämna kvar ett
litet hl för smörjning (om det visar sig fylla en
funktion för smörjning).
Var även vaksam vid skarven mellan nytt och
gammalt rör s att skarven inte är försvagad.
Hål under tuppen.
Skarv mellan rördelar.

Exempel på område där man måste vara
mycket noggrann vid rengöring,
grundering och målning.

Åtgärd
Hela konstruktionen dokumenteras först med detaljbilder och skriftlig
beskrivning. Om man efter noggrann genomgång av samtliga skarvar,
infästningar, vällningar, gängor m.m. (diskussion se ovan), konstaterar att
konstruktionen sitter stadigt och inte är spröd p något vitalt ställe kan
mlnings- och lagningsarbetet utföras p plats.
Arbetet ska utföras av yrkesmlare med vana, erfarenhet och referenser
från hantering av antikvariska arbeten och produkter. Färgfabrikanters
produkt och säkerhetsdatablad samt yrkeshygienisk varuinformation ska
studeras och följas.
-

Rengöring och förbehandling av metallytor
Förbehandlingen av järnet har en avgörande betydelse för den långsiktiga
hållbarheten.
Samtliga delar av toppkonstruktionen behandlas ner till S2, enligt standard
SS EN ISO 850 1-1 (SS 05 59 00), se även Boverkets handbok om
stlkonstruktioner BSK 99.

•
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Detta innebär en noggrann manuell/maskinell avlägsn ing av rosten ner till
ren yta. Betraktad utan förstoring skall ytan vara fri från synlig förorening
av olja, fett och smuts och från löst sittande vaishud, rost, lager av
mlningsfärg och andra föroreningar.
Det räcker inte att bara stlborsta, utan använd verktyg som mejslar, bgfil
för att komma t nere i skrymslen, “powerfile” (smal bandslip med
handtag), roterande stltrissor av olika storlekar (ner till motsvarande
Dremelhandstycke för att komma t nere i vinklar), smärgelduk m.m. Efter
förbehandling kan ytorna rengöras med tryckluft och ev. avfettas med
organiskt lösningsmedel.
(Väljer man att plocka ner konstruktionen gäller samma arbetsprocess som
ovan, alternativt blästring av ytorna med olivinsand ner till Sa2).
Undvik att rengöra järnet med högtryckstvätt, d det kan pressas in vatten
1 det många gånger poriga och spröda godset. Efter förbehandling bör
järnet mlas s snart som möjligt för att inte dra fukt och terrosta.
Besiktning och kontroll av rengöring/förbehandling av ytor görs innan
ytbehandlingen utförs.
Lag fl ing
De delar som har sprickor eller hl i plten lagas genom svetsning, (bl.a.
hålet under tuppen, se ovan).
Det är mycket viktigt att byta ut dåliga delar såsom t.ex. skruvar och
muttrar.
Målning
1 och med att tornet är ett svrttillgängligt ställe där det är svart att
regelbundet komma t att bättringsmla, bör man vara extra omsorgsfull
vid ommlning s att behandlingen varar s länge som möjligt. För att f
bra vätning mot ytan ska arbetet utföras med penselmlning och med extra
noggrann inarbetning av färg p skarpa kanter, svetssträngar och
vältningar m.m.

Vid rostskyddsmlning av moderna järnkonstruktioner finns det idag några
färgsystem som kan mäta sig med den traditionella linoljeblymönjan. Dessa
moderna färgsystem fungerar dock bäst vid rena metallytor eller där man
kan vara mycket noggrann med underarbetet. En av fördelarna med en
blybaserad rostskyddsfärg som blymönja, är att den verkar även om man
inte lyckas f bort all rost. Den fungerar p annat sätt än en modern
grundfärg, eftersom blyet binder kemiskt mot järnytan. 1 detta fall, d man
har gamla järndelar som delvis är rostangripna och där det är svart att f
helt metallrent, bör därför grundmlningen göras med linoljeblymönja.
Första cirunderinci
Gör en första grundstrykning med Isotrol Grund som är en
högpenetrerande rostskyddsolja. Var noga att f in den i spalter och
skrymslen. Torka bort överskottsoljan p ytan med rena bomullstrasor.
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Grunderincjskikt med linoljebaserad blymönja
Arbetet utförs under s torra förhållanden som möjligt, gärna en varm
sommardag.
Första strykningen med blymönja förtunnas ca 5 % med aromatfri
lacknafta. Mönjan torkar ganska snabbt och blir seg. Rör ofta om i burken.
Stryk ut p s varm yta som möjligt, d försvinner fukten och inhibitorn
tränger in bättre. Arbeta och pressa in i skrymsien och vrår med penseln.
Lt torka i minst ett dygn.
Gör en andra grunderingsstrykning med oförtunnad linoljebaserad
blymönja. Vid behov görs ytterligare en strykning. Sammanlagd
skikttjocklek med oförtunnad linoljeblymönja ska vara minst 8OiJm.
Täckfä rg
Traditionellt har man använt linoljefärg i kombination med blymönja. Dock
nöts linoljefärg snabbare än modern alkydoljefärg (som även innehåller en
viss mängd linolja). Eftersom det är svårt att komma t att bättringsmla
p taket, föreslår jag därför att man använder en lösningsmedelsbaserad
alkydoljefärg som täckfärg. Isotrols färgsystem är ett färgsystem som har
använts i många r med bra resultat både av Trafikverket, FMV och i olika
antikvariska sammanhang. (finns bl.a. beskrivet i Korrosionsinstitutets
rapport 2002:4).
Täckfärci, slutstrykning
Gör tv strykningar med täckfärg, Isoguard Pansar, en
lösningsmedelsbaserad svart alkydoljefärg som innehåller järnglimmer.
Sammanlagd skikttjocklek med täckfärg ska vara minst 8Opm.
Rostskyddsmedel
Efter målning rostskyddsbehandlas de delar som inte är bemlade t.ex. vid
ev. skarvar. Applicera flödigt Dinitrolpasta med pensel för att undvika
rostbildning. Lt överskottet sitta kvar. Smörj även de delar som ska vara
vridbara vid flöjeln med smörjfett.
Teknisk kontroll
Teknisk kontroll bör göras i olika skeden av arbetsprocessen av en
sakkunnig person.
Slutbesiktninci
Slutbesiktningen ska utföras av en i området sakkunnig person.

Annmarie Christensson
Metallkonservator
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PRODUKTLISTA
Grund olja
Isotrol Grund, producent Introteknik, leverantör Introteknik AB
Linoljeblymönja
Leverantör Introteknik AB
Alkydoljetäckfärg
Isoguard Pansar, producent Introteknik, leverantör Introteknik AB
Rostskyddsmedel
“Dinitrolpasta” Producent/leverantör DaCar AB (f.d. Dinol AB)
—
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Bilaga 3. Färg- & materialförteckning. Öxabäcks måleri AB.
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Färg& materialförteckning Öreryds kyrka plåttak torn & skepp.
Rumsbeskrivning.

Kulör/nr.

Mtrl&fargtyp.

Tvättning plåttak.

Pentur Tvätt

Rostskydd plåttak.
Grundning plåttak 1 ggr.
Färdigstrykning plåttak 2 ggr.
Takränna, Stuprör, plåtlister.

Pentur Rostgrund
Pentur Primer
Pentur Kultur
Lino1jefrg Lazol

Tornspira rostskydd
Tornspira ffirdigstrykning 2ggr.

Blymönja
Isoguard Pansar

-

Tel.[Fabrikat.

08-390115 Liwa Gruppen
AB

-

-

NCS S5502-Y
NCS S0502-Y

-

-

033-108535 Engwall&
Clisson

-

-

Svart

08-59073750 Introteknik

Egenkontroll:
Arbetet har utförts inom de normer som gäller angående lufttemperatur och lufifuktighet.
VD
Mats Josefsson
Äv,h’Irc M81r AU

Viskarhultsvägen 12
515 35 Viskafors

Tel/fax 033-291365
Mob. 0706-991681
E-post.oxab.rnaleri(bomet.net
www.oxabacksmaleri.se

Byggnadsvårdsrapport 201 2:52
JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

w

