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Sammanfattning 

 
Detta examensarbete är utfört på Möbelsnickeriprogrammet på Carl Malmsten - Centrum för 
Träteknik och Design i Stockholm. Om man som Möbelsnickare har ambitionen att utveckla 
och förnya hantverket är det nödvändigt att ha kunskap och kännedom om historiens 
hantverkstekniker och material. Intarsia, att med tunna träfaner skapa dekorativa mönster och 
motiv på möbler, är ett typexempel på en sådan teknik.  
 
I historien var det genom intarsian som tekniken att färga faner utvecklades. Vilka metoder 
och material använde man sig av förr? Hur kan en genomfärgningsprocess se ut idag? Hur 
kan genomfärgat material användas i ett modernt sammanhang? Kan genomfärgat faner vara 
ett verktyg för att utveckla intarsian och skapa något nytt inom möbelhantverket? Dessa är en 
del av de frågor som hanteras i rapporten. 
 
Syftet med examensarbetet är att undersöka vilken metod och vilka material som är mest 
lämpliga för att genomfärga faner i mindre skala. Genom studier och samtal med lärare och 
hantverkare hämtas fakta om vilka material och metoder som användes förr. Med denna 
kunskap som grund utförs experiment med ett antal utvalda färgämnen för att finna en lämplig 
metod. Förekommande svårigheter som uppstod under experimenten är att faneren inte helt 
penetreras av färglösningen eller att färgen inte är den önskvärda. Det kunde dock konstateras 
att om faneren dränkes under en viss tid i en spritlöslig färgblandning åstadkommes ett gott 
resultat.  
 
Med kunskap om hur faner genomfärgas formges en produkt där det färgade materialet 
används i en intarsia, Ett antal bilder fungerar som inspirationsmaterial och motivet ritas med 
utgångspunkten att det skall vara nyskapande och samtida. 
 
Resultatet av arbetet är en beskrivning i hur man genomfärgar faner och visar hur detta kan gå 
till i praktiken. Dessutom diskuteras möjligheterna att använda ett sådant material för att 
förnya och utveckla hantverkstekniken intarsia.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 

 

This exam work is executed at the fine woodworking course at Carl Malmsten – Center for 
Wood Technology and Design in Stockholm. If you as a cabinetmaker and fine woodworker 
have the ambition to renew and develop the craft, it is necessary to have knowledge of and 
insights in traditional techniques and materials. Marquetry, the use of thin wood veneer to 
create patterns and motives in furniture, is such a technique.  
 
In history, it was through marquetry that the technique to dye and stain veneers was 
developed. Which methods and materials were used in those days? What can a process of 
dying through veneers look like today? How can dyed-through material be used in a modern 
context? Can it be used as a tool to develop marquetry and create something new within the 
woodcraft? These are a few of the questions that are discussed in this work. 
 
The purpose of the exam work is to examine which method and materials are most suitable 
for this dying-through process on a smaller scale. By studying and interviewing teachers and 
craftsmen, facts were gathered about methods and materials that are used traditionally. With 
this knowledge a series of experiments are performed with different selected dyestuffs to find 
a suitable method. Some difficulties that occurred during these experiments were that the 
solution did not penetrate the veneers fully and that the colour was not the expected one. 
However, the conclusion was that if the veneers were drenched in a solution of spirit based 
dyestuff for a certain time span the result was sufficient.  
 
With the knowledge of how to dye-through veneer a product is designed where the dyed 
material is used in a marquetry motif. A series of images work as a source of inspiration and 
the resulting motif is contemporary and modern in design. 
 
The result of the exam work is a description of how to dye-through veneer and shows how 
this can be performed in a practical situation. Furthermore, the possibilities of using this 
material, in order to renew and develop the art of marquetry, are explored.  
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1. Inledning  
 

1.1 Bakgrund 

 

Valet av ämne för mitt examensarbete grundar sig i en önskan att utveckla mitt eget 
hantverkskunnande och på ett nyskapande sätt återanvända de traditionella teknikerna. 
Intarsia är den teknik i vilken förekomsten av färgade faner är som störst och det är just 
intarsian jag vill utveckla och förnya.  
 
Under mitt tredje år på möbelsnickeriprogrammet på Carl Malmsten Centrum för Träteknik 
och Design, CTD, formgav och tillverkade jag mitt gesällprov. Möbeln är ett jalusiskåp med 
en intarsia bestående av färgade faner. Resultatet av dessa försök att genomfärga faner var 
inte helt till min belåtenhet - jag var illa påläst och hade för ont om tid. Dock blev jag 
motiverad att fortsätta experimentera och genom detta examensarbete har jag fått min chans. 
Processen i att genomfärga faner under tillverkningen av gesällprovet är beskrivet under 
bilaga 1. 
 
Färgade faner har använts i möbelhantverk och intarsiasammanhang under stora delar av 
historien och har tillsammans med pärlemor och sköldpaddskal varit några av de mest 
effektfulla materialen i de verk som kallas praktmöbler. Brukandet av genomfärgade faner i 
möbler är idag mycket ringa. Det är främst konservatorns uppgift att färga faner för att kunna 
komplettera eller ersätta en del av en skadad möbel. I dessa fall måste man oftast återskapa en 
blekt färg och det är sällan det är aktuellt med intensiva och lysande kulörer. Vad gäller 
nytillverkning är användandet nästintill obefintligt.  
 
Som möbelsnickare och konsthantverkare har jag en lång och rik tradition bakom mig och jag 
identifierar mig gärna med mina föregångare. Som formgivare ser jag dock en utveckling som  
inte rymmer den traditionella intarsian varken i form av dekoration eller för sitt egenvärde. 
Därför är det min önskan att föra hantverket vidare i bemärkelsen att tillföra något nytt till de 
traditionella teknikerna och framåt bemärkelsen att uppnå något nytt inom möbelhantverket. 
 
1.2 Syfte 

 

Arbetet syftar till att nå ökad kunskap i processen att genomfärga faner. De frågeställningar 
som skall hanteras är: 
 

- Hur uppnås genomfärgat faner? 
- Vilka material är lämpliga att använda i mindre skala? 
 

Jag ämnar också utforska huruvida genomfärgade faner kan användas på ett nyskapande sätt i 
ett intarsiaarbete. 
 

1.3 Målsättningar 

 

Min främsta målsättning med detta arbete är att uppnå genomfärgat faner, dvs. ett homogent 
infärgat material. Om möjligt vill jag uppnå flera nyanser i färgcirkeln.  
När denna målsättning är uppnådd ämnar jag att formge en produkt där jag använder mig av 
genomfärgat faner.  
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1.4 Avgränsningar 

 
Jag sammanfattar under insamlingsetappen huvudsakligen fakta som rör konsten i att 
genomfärga faner och inte utvecklingen och brukandet av färger i stort eftersom detta skulle 
innebära ett allt för stort researcharbete.  

 
För att till fullo kunna utvärdera ett material / en process avgränsar jag mig till att välja ut ett 
fåtal fabrikat av de färgämnen som finns på marknaden. 
 
Processen att formge en intarsia till en produkt under sista etappen av arbetet kommer att 
beskrivas i denna rapport men tillverkningen av själva möbeln kommer att ske utanför mitt 
examensarbete.  

 

1.5 Metod och struktur 

 

Arbetet är delat i tre etapper varav den första handlar om att samla och redovisa fakta om 
färgningsmetoder förr och nu. Genom samtal med lärare inom hantverk och möbelhistoria och 
med hantverkare med erfarenheter av genomfärgning vill jag nå ökad insikt om vilka metoder 
som används i hantverkssammanhang. Fakta hämtas även från litteraturen och på Internet.  
 
Med ökad kunskap i ämnet har jag införskaffat nödvändigt material för att själv kunna 
genomföra en färgningsprocess. 
 
Den andra etappen är tillägnad experiment och praktiskt genomförande. Genom ett empiriskt 
tillvägagångssätt undersöker jag vilken metod som bäst lämpar sig för uppnå genomfärgat 
faner i liten skala.  
 
I den tredje och sista etappen beskrivs formgivningen av en produkt där genomfärgat faner 
används i en intarsia. Avslutningsvis analyseras och utvärderas resultatet av hela arbetet och 
jag ger rum åt mina personliga reflektioner och åsikter.  
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2. Insamlingsetapp/research 
 
2.1 Historisk metodik och användning av färgat faner 

 
2.1.1 Återblick 

 

Belägg finns för att användandet av färgade faner sträcker sig så långt tillbaka i tiden som till 
1400-talet men det är troligt att det utövats än tidigare. Konsten i att färga textilier är i 
förhållande till träinfärgning urgammal och råmaterialen som användes är desamma. De 
färgmaterial som användes var organiska färgämnen vunna ur växter och senare också ur djur 
och insekter. Exempel på sådana är cochenill-rött från sköldlusen och purpur från 
purpursnäckan. Det lär ha varit ett drygt arbete att samla purpursnäckor eftersom det krävdes 
ca 7000 snäckor för att kunna färga ett kilo ull. (Neilsen, 1972, s 7) 
 
Under denna period var det i intarsian som hantverkaren började använda sig av färgade faner. 
Parallellt med att intarsian kom att accepteras som en egen konstart strävade hantverkarna 
under barocken mot allt mer naturtrogna motiv vilket drev utvecklingen av nya material och 
tekniker framåt. Material såsom sköldpaddskal, pärlemor och metaller användes flitigt och det 
är troligt att man efterliknade ädlare material genom att på olika sätt behandla faner. Man 
kunde dessutom klä sköldpaddskal med färgat papper på den sidan som limmas inåt för att nå 
nya variationer. Under barocken utvecklades en mycket stiliserad variant av intarsia, främst 
genom André-Charles Boulles tidigare arbeten, och i de mest påkostade av dessa 
intarsiaarbeten förekom det inte trä alls.  
  

 
Figur 1. Arbete av André-Charles Boulle. Mässing, sköldpaddskal, tenn samt diverse träslag. 

 (Källa: www.cartage.org 2007-07-23) 
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2.1.2 Metoder och material 

 
Kort efter tiden för den portugisiska upptäckten av det vi idag kallar Sydamerika på 1500-talet 
påbörjades den massiva importen av tropiska träslag som än idag pågår till Europa. Dessa 
material har inte varit okända för hantverkarna men det är först nu som tillgången växer. 
Förutom de mest kända träslagen som ebenholtz och padouk fick nu hantverkaren tillgång till 
en del mindre bekanta material. Ett spännande exempel är det som portugiserna kallade för 
”brazil-wood” vilket kom att ge namn åt en del av den nya kontinenten. Ur kärnveden från 
detta träslag vunnes ett kraftigt rött färgämne som var mycket eftertraktat för färgning av 
textilier. Ytterligare ett exempel är det träslag som bland annat namngavs ”campeche” från den 
lokala orten varifrån det skeppades. Ur kärnveden på detta träd får man ett ämne vilket än idag 
används som färgämne, främst inom medicinsk forskning. Det egentliga färgämnet erhålles då 
vätskan som pressats ur kärnveden oxideras (utsätts för syre) då man erhåller ämnet hematein. 
I kombination med olika metallsalter vinns flera olika färgämnen. Till exempel sägs ”campeche” 
vara en viktig ingrediens i en ”absolut svart” betslösning. (Ramond, 1989) Då menas alltså 
hematein vilket tillsammans med en järnsalt i en vattenlösning ger en mycket mörk lösning. 
(www.stainsfile.info 2007-07-26) 
 
Själva infärgningsprocesen av faner har genomförts på främst två sätt varav det ena är att 
påföra betsen med pensel. Vid detta förfarande måste möbeln vara i princip färdigställd och i 
en intarsia krävdes säkerligen en stabil hand för att begränsa färgen till önskad yta. Den andra 
och mest förekommande metoden var att dränka faner i en färglösning. Denna lösning värmdes 
under en längre tid och på detta vis kunde man framställa ett lager av färdigfärgat material som 
sedan kunde distribueras till flera verkstäder, en verksamhet som växte sig stor under 1700-
talet. Det man egentligen åstadkommer genom att värma lösningen är att minska vattnets 
ytspänning vilket då förmår att väta faneret och samtidigt genomfärga materialet. Mer om 
ytspänning och vätning i nästa kapitel. 
 
Det är främst under 1700-talet som teknikerna fulländas vad gäller färgning av faner. I samband 
med att man gör upptäckter av nya grundämnen når färgtillverkningen nya höjder. Man lärde 
sig vilka ämnen som  gav upphov till olika färger och kunde genom att tillsätta baser eller syror 
till metaller utvinna metallsalter. Detta var i sig ingen nyhet, det utfördes redan under antiken, 
men med de nya grundämnen som upptäckts åstadkom man en rad nya syntetiska pigment. 
Med dessa kunde man få olika färgnyanser såsom kromoxidgrönt, kadmiumrött och 
koboltblått. Redan på 1600-talet upptäckte man att tennsalt kunde göra den gulröda färgen 
från cochenill-lusen högröd. (Råberg,1978, s. 13) 
 
David Roentgen var en hantverkare som hanterade dessa metoder väl och anses vara en av de 
främsta av alla tiders möbelhantverkare. Han fullbordade tekniken att ”måla med trä” genom 
att använda sig av flera nyanser av en och samma färg och på så sätt skapa illusioner om djup 
och volym. Denna teknik kunde också kompletteras genom att gravera in och vaxfylla mönster 
och linjespel, detta var något som den i Sverige verksamme Georg Haupt  hanterade väl. 
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Figur 2. Arbete av David Roentgen. Pärlemor, mässing samt diverse färgade och ofärgade träslag.  

(Källa: www.metmuseum.org 2007-07-23) 

 
2.1.3 Innovationer 

 
En innovation i färgtillverkningen var under 1800-talet när man upptäckte att restprodukten 
som kvarstod från destillering av kol färgades blå när den blandats med klorkalk. Ämnet kom 
först att kallas ”blåolja” men när det visade sig att det liknade ett annat viktigt färgämne, 
indigo, fick det namnet anilin - indigo på portugisiska. De nya färgerna som åstadkoms på 
detta vis kom således att kallas anilinfärger och stora industrier växte fram för att tillverka 
dem. Den ökade tillgången gjorde att brukandet av dem blev omfattande i intarsiaarbeten, 
dessvärre var ljuståligheten så dålig att lite eller inget kvarstår idag av färgernas forna lyster. 
Idag kan man framställa syntesiska anilinfärger med god ljustålighet. 
 
2.1.4 Förekommande problem/svårigheter 

 

Blandning 

 

För en dekopör, alltså en hantverkare som utför intarsiaarbeten, var det nödvändigt att denne 
fick rätt färg på materialet och vanligen var kunskapen om och recepten för betsblandningar 
hemlighållna för alla utom mästaren själv. De hade inte tillgång till de material och kunskaper 
vi har idag och kunde inte blanda färger på samma sätt som görs idag.  
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Olika färgämnen som blandades kunde ha olika kemiska sammansättningar varför de inte 
alltid var blandbara. Recepten fick gå i arv från mäster till gesäll eller från far till son. Inom 
textilfärgerikonsten fanns det skrån och det krävdes flera år i lära för att kunna titulera sig 
färgargesäll. (Neilsen, 1973, s. 8) 
 
Ljusäkthet 

 

Om historiens hantverkare delade den kunskap vi har idag om olika färgämnens ljustålighet 
kan vi dra slutsatsen att de knappast hade använt sig av dåtidens material. Det som 
karaktäriserar alla antika möbler är just att de ha påverkats av ljuset på ett negativt sätt. 
Däremot förstår man genom att undersöka dessa arbeten att man hade goda kunskaper i att 
genomfärga materialet helt. Detta var en förutsättning för att kunna bearbeta intarsian efter 
upplimning.  
 
Tid 

 

Eftersom metoderna i samtliga fall inkluderade vatten som lösningsmedel krävdes inte bara 
långa färgningstider utan även långa torktider. För att inte materialet skulle spricka eller skadas 
var torkningsmetoderna viktiga och ju längre tid man låter faneren torka desto mindre är risken 
att de spricker. Själva genomfärgningen kunde ta flera veckor i en kall lösning men 
påskyndades genom värme. 
 
 

2.2 Nutida metoder och användning av färgat faner 

 
2.2.1 Utveckling 

 

Efter den industriella revolutionen har färgernas utveckling gått framåt. Pigment och 
färgämnen har förfinats och ljuståligheten har i de flesta fall förbättrats avsevärt. Det finns på 
marknaden både vatten- och spritlösliga betser för trä.  

I takt med modernismen har dock användningen av färgade faner avtagit. Konsten att betsa trä 
har förvisso levat kvar och används än idag, men just framställningen av genomfärgade faner, 
för ändamålet att användas i intarsiaarbeten eller liknande, är ovanlig. Detta förklaras givetvis 
med att intarsian i sig inte förekommer i samma utsträckning i dagens möbler. Det 
förekommer dock industriell genomfärgning av både massivträ och faner. En stor del av detta 
används i tillverkningen av plywood. Infärgningsprocessen i dessa fall utföres under vakuum 
vilket förmår färgämnena att tränga djupt in i materialet. Liknande metod används även för 
tryckimpregnering av trä. De få företag som idag marknadsför genomfärgat trä i större 
dimensioner än faner är mycket hemlighetsfulla med sina metoder, det är dock troligt att dessa 
inbegriper behandling under tryck. 

En nära besläktad industri är den att framställa konstgjorda faner. Dessa företag 
tillhandahåller inte bara genomfärgade faner utan även konstgjord valnötsrot, almrot och 
diverse varianter på dessa träslag. Här förekommer också genomfärgning vid sidan av olika 
metoder att tillföra en struktur i materialet.  
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2.2.2 Kemisk betsning 

 
Tekniken att betsa trä med olika kemikalier är fortfarande aktuell. Många av de fabrikat som 
finns tillgängliga idag består t.ex. till stor del av metallsalter. Man kan också använda 
järnsulfat till att erhålla en silvergrå färg på husfasader. En ytterligare metod är att låta ett 
ämne reagera med träets egna kemiska sammansättning. Ammoniak kan till exempel reagera 
med garvsyran i ek och träet får då en mörk och djup nyans. En annan typ av kemisk betsning 
är att ett ämne innehållande garvämnen först påförs träytan, ett sådant ämne kan vara 
garvsyra, pyrokatekin eller pyrogallol. Då materialet fått suga till sig denna lösning under ett 
par timmar torkas den av och en metallsaltlösning påföres. Den slutliga färgen erhålles först 
efter ca. tolv timmar. En variant av falsk ebenholtz, dvs. en svart färg, är att låta de två 
ämnena kaliumdikromat och pyrokatekin reagera med varandra på t.ex. päronträ. Denna 
teknik av förbehandling med ett ämne och sedan efterbehandling med ett annat är densamma 
som används inom textilinfärgning då det kallas för betning. Det kan även kallas förbets och 
efterbets. (Eriksson, Hylander, 1961, s. 34) Faktum är att ordet bets kommer ifrån tyskans 
beizen vilket betyder ”bita”. Ordet betning innebär sålunda att betsa. 
 
2.2.3 Dagens hantverkare 

 
När en genomfärgning utförs i mindre sammanhang idag, t.ex. i en skolmiljö, är metoderna 
mycket lika dem som förr användes. Den främsta skillnaden är att pigmenten och färgämnena 
håller mycket högre kvalitet och kan förväntas vara mycket mer ljusbeständiga. I övrigt 
används ett kar eller en balja och faneren sänks ner i en färglösning i denna. 
 

2.2.4 Förekommande problem/svårigheter 
 
Penetration 

 

Det som förr verkat som en självklarhet kan vara dagens hantverkares största problem, 
nämligen det att lyckas med en total genomfärgning. Det som främst gynnar en penetration av 
faneret är tid. Om faneret tillåts ligga i bad, såsom beskrivs i ”Marquetry” av Pierre Ramond, i 
ett flertal dagar eller till och med veckor kan man räkna med att materialet är genomfärgat. Då 
tillgång på tid kan vara begränsad kan processen påskyndas av att färgbadet värms. Genom att 
tillföra värme minskar vätskans ytspänning och materialet kan absorbera vätskan lättare. Detta 
kan även åstadkommas genom att ett vätmedel tillsätts. Då en spritbaserad betslösning 
används behöver detta inte göras eftersom alkohol har relativt låg ytspänning. Vid betsning 
med en vattenburen bets kan man däremot tillsätta en dylik för att minska vattnets ytspänning. 
I färgindustrin används även ett så kallat dispergeringsmedel vilket påverkar lösningens 
förmåga att lösa ett ämne. Inom textilfärgning använder man diskmedel vilket har 
motsvarande effekt.  
 

2.3 Sammanfattning av insamlingsetapp 

 
I både historien och samtiden förekommer genomfärgning av olika slag. Både syntetiska och 
naturliga organiska färgämnen har använts liksom både naturligt förekommande oorganiska 
och syntetiskt framställda oorganiska färgämnen. De naturligt förekommande organiska 
färgämnena har ju som tidigare nämnts dålig ljusbeständighet. Detta har dock kunnat åtgärdas 
genom att tillföra en metallsalt som binder färgämnet i materialet. Dålig ljusbeständighet 
gäller även delvis för de syntetiskt framställda anilinfärgerna.  
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De färgämnen eller pigment som kallas oorganiska utgörs av metallsalter samt olika 
mineraler. Dessa har historiskt sett mycket god ljusbeständighet men har hittills varit svåra att 
framställa. Även kemisk betsning borde kunna användas för att åstadkomma ett genomfärgat 
material genom att faneret behandlas i flera lösningar i olika omgångar.  
 

2.4 Ställningstaganden 

 
Jag kommer att jämföra en vattenbaserad genomfärgningsmetod med en spritbaserad. Dessa 
två skiljer sig först och främst i pris och i tillgänglighet. Jag ämnar även att försöka utröna 
huruvida ett naturligt färgämne kan användas med en metallsalt för att åstadkomma en 
genomfärgning. 
 

3. Praktiskt genomförande 

 

3.1 Material 

 
3.1.1 Färgämnen och pigment 

 

Man använder vanligtvis begreppen ”pigment” och ”färgämne” synonymt men man kan skilja 
dem åt. Ett pigment består av mycket små partiklar som är olösliga och kan därför inte ge färg 
åt den lösning de blandats i. Det förefaller som om lösningen är färgad men det är själva 
partiklarna som avger färgen. Exempel på pigment är de tidigare nämnda metallsalterna. 

Ett färgämne är till skillnad från pigmentet helt lösbart i till exempel vatten och har därför 
förmågan att färga lösningen och materialet vilket lösningen appliceras på. Ett färgämne som 
tidigare nämnts är hematein.  

Pigmenten är vanligen mycket ljusäkta eftersom de består av oorganiska mineraler eller 
metallsalter som inte är känsliga för ljus. (www.wikipedia.org) 

 

3.1.2 Vattenlöslig bets 

 

En av de mest tillgängliga fabrikaten av betser ämnade för trä är Herdins ”Äkta Bets”. Dessa 
är färdigblandade att lösas i varmt vatten och finns tillgängliga i förutom rött, blått och gult, 
mahognynyanser och valnötsnyanser. De består till viss del av anilinämnen. 
I de utförda experimenten har ”Ebenholtz-svart” använts. 
För utförlig produktfakta se bilaga 2. 
 
3.1.3 Spritlöslig bets 

 

Det tyska företaget ”Kremer Pigmente” saluför en betstyp som kallas ”orasol”. Dessa består 
av komplicerade sammansättningar av metallsalter och mineraler och är enligt företaget 
mycket motståndskraftiga mot ljus. För utförlig produktfakta se bilaga 3. 
 
Orasol light blue 
Orasol violett red 
Orasol yellow  
Nigrosin Black 
 Figur 3 Avser de spritlösliga betsfärger som använts i utförda experiment. 
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3.1.4 Naturliga färgämnen 

 
Som tidigare nämnts var träslaget campeche en viktig ingridiens i en ”absolut svart” 
betslösning. Träslaget kallas också ”Logwood”, ”Blauholz” eller ”Blåträ” beroende på land 
och språk men det latinska namnet är Hematoxylon Campechianum. Jag har valt att med detta 
ämne försöka uppnå en så kallad ”absolut svart” färgblandning. Företaget Kremer-Pigmente 
saluför varan ”Lignum Campeche” vilken består av extrakt från ovan nämnda träd. Det 
kommer att nämnas som ”hematein” vilket är det egentliga färgämnet. 
 
3.1.5 Träslag 

 

I huvudsak har träslaget björk använts då detta naturligt lämpar sig för infärgning. Dess färg 
är  ljus och påverkar sålunda inte den färgnyans som önskas åstadkommas. Dessutom har 
björken en ströporig ved där dess märgstrålar knappt är synbara. Faner i tjocklekar om 0.6 
mm, 1.2 mm samt 2.5 mm har använts i experimenten. 
 
3.1.6 Redskap / Verktyg / Instrument 

 

Nedan följer en serie bilder med nödvändiga instrument och redskap för att utföra en 
genomfärgning av faner. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

Figur 4. Blandkärl, skedar och tratt. (Källa: eget arkiv.) 
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Figur 5. Förvaringsburkar. (Källa: eget arkiv.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Skyddsutrustning. (Källa: eget arkiv.) 
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Figur 7. Kokplattor. (Källa: eget arkiv.) 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figur 8. Mätglas. (Källa: eget arkiv.) 
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Figur 9. Kokkärl i rostfritt stål. (Källa: eget arkiv.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 10. Pipetter, pincett, visp och spatlar. (Källa: eget arkiv.) 
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Figur 11. Kastrull och blandkärl. (Källa: eget arkiv.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Våg med känslighet på 0.1 g. (Källa: eget arkiv.)                               
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3.1.7 Kemikalier 

 

För lösning av de spritlösliga betserna har lösningsmedlet Ecosolv A använts. Denna produkt 
är mer lättillgänglig än ren etanol men har samma lösningsförmåga. Dess alkoholhalt är 
99.5 %. För att komplettera detta lösningsmedel har även T-Röd använts. Dowanol PM är ett 
så kallat vätmedel som hjälper till att minska lösningens ytspänning.  
Till experimentet med hematein har järnvitriol använts. Järnvitriol är en järn(III)sulfat, dvs. en 
metallsalt vunnen ur järn. Även ammoniak har använts. 
 
EcoSolv A Bilaga 4 
T-Röd Bilaga 5 
Dowanol PM Bilaga 6 
Ammoniak Bilaga 7 
Figur 13. Kemikalier som använts i utförda experiment. 

 
 

3.2 Experiment 1 / Vattenlöslig bets 

 
3.2.1 Metod 

 

Enligt Herdins medföljande recept skall färgämnet blandas med kokhett vatten såsom tabellen 
nedan beskriver. En sådan lösning har blandats och fanerprover behandlats i denna. 
Lösningen har låtits svalna eller hållits varm.  
 
I de försök där lösningen värmes har kopparmynt lagts på kokplattan för att nå svagare 
temperatur än vad som annars hade varit möjligt. 
 
Vatten 100 ml 
Färgämne 5.6 g 
Figur 14. Proportioner för blandning av färgämne och vatten. 

 

3.2.3 Resultat 

 
Försök 1. Genomfärgning med Herdins ebenholtz i kall lösning. 
 
100 ml. Vatten 
5,6 g. Herdins ebenholtz 
 
Lösningen blandas och provbitar av faner lades i. Provtagning har skett genom att bitar av 
faneret skäres loss med kniv. Procentsatserna avser synbar penetration. 
 

Tjocklek/tid 30 min 60 min 90 min 
0.6 20 % 40 % 60 % 
1.2 10 % 20 % 40 % 
2.5 10 % 15 % 30 % 

Figur 15. Penetration av vattenlösligt färgämne i kall lösning. 
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Iakttagelser 

- Dålig penetration 
- Eftersom faneret är fuktigt är det svårt att bedöma penetrationen korrekt. 
- Lång torktid. 
- Variationer i penetration kan bero på faktorer som skillnader i materialet och hur provet är 
skuret ur det. 
 
Försök 2. Genomfärgning med Herdins ebenholtz i varm lösning. 
 
100 ml. vatten 
5.6 g. Herdins ebenholtz 
 
Lösningen blandas och värmes under lock. Provtagning enligt ovan. 
 
Tjocklek/tid 30 min 60 min 90 min 

0.6 mm 50 % 70 % 90 % 
1.2 mm 30 % 50 % 65 % 
2.5 mm 25 % 40 % 50 % 

Figur 16. Penetration av vattenlösligt färgämne i varm lösning.  

 

Iakttagelser 

- Förbättrad genomfärgning. 
- Materialet synes vara genomfärgat innan torkning. 
- Faneret blir fort mycket svart på ytan men svagt genomfärgat inuti. 
- Lång torktid. 
 
Försök 3. Genomfärgning med Herdins ebenholtz och ammoniak i varmbad. 
 
80 ml. vatten 
5.6 g. Ebenholtz 
20 ml. Ammoniak 
 
Lösningen blandas och värmes under lock. Provtagning enligt ovan. 
 
Tjocklek/tid 30 min 60 min 90 min 

0.6 mm 50 % 70 % 80 % 
1.2 mm 30 % 50 % 60 % 
2.5 mm 25 % 40 % 50 % 

Figur 17. Penetration av Herdins ebenholtz i varm lösning med ammoniak. 

 

Iakttagelser 

- Penetration oförändrad. 
 
Försök 4. Genomfärgning med Herdins ebenholtz och Dowanol PM i varmbad. 
 
80 ml. vatten 
5.6 g. Ebenholtz 
20 ml. Dowanol PM 
 
Lösningen blandades och värmdes under lock. Provtagning enligt ovan. 
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Tjocklek/tid 30 min 60 min 90 min 
0.6 mm 60 % 80 % 95 % 
1.2 mm 40 % 60 % 75 % 
2.5 mm 30 % 50 % 65 % 

Figur 18. Penetration av herdins ebenholtz i varm lösning med Dowanol PM. 

 
Iakttagelser 

- Avsevärt förbättrad penetration. 
 
3.3 Experiment 2 / Spritlöslig bets 

 

3.3.1 Metod 

 

En lösning enligt nedan har blandats såsom beskrives i företagets anvisningar (se bilaga 3). 
 
EcoSolv A 80 % 
Dowanol PM 15 % 
Vatten 5 % 
Figur 19. Proportionerna i en spritlösning. 

 

Till denna lösning (grundlösning, GL) har färgämnet sedan tillsatts under omrörning. En 
lösning på 1 liter vätska rekommenderas ca 5 g pigment. I nedanstående försök har 100 ml 
grundlösning använts. I denna lösning har sedan provbitar av faner lagts. Olika mängd 
pigment har tillsatts och lösningen har använts kall eller med värme. Varje färgblandning har 
testats med ett så kallat ”dopptest”, dvs. en fanerbit har doppats i lösningen, för att kontrollera 
färgblandningen. På så sätt kan nyansen jämföras med det slutgiltiga resultatet.  
 
3.3.2 Resultat  

 

Försök 1. Genomfärgning med Orasol light blue i kall lösning 
 
100 ml. Gl.  
0.3 g. Orasol light blue 
 
Materialet lades i kall lösning försluten med lock. Ett prov har tagits ut materialet med kniv 
efter viss tid och procentsatserna avser synbar genomfärgning efter det att provet torkat.  
 
Tjocklek/Tid 30 min 60 min 90 min 1 dygn 5 dygn 

0.6 mm 75 % 85 % 85 % 95 % 100 % 
1.2 mm 35 % 60 % 70 % 95 % 100 % 
2.5 mm 30 % 50 % 70 % 80 % 100 % 

Figur 20. Penetration av Orasol light blue i kall lösning. 

 

Iakttagelser 

- Variationer i penetration kan bero på faktorer som skillnader i materialet och hur provet är 
skuret ur det. 
- Desto längre materialet har legat i lösningen desto mörkare ter sig färgtonen. (Dock är den 
ton som erhålles efter slipning densamma eller mycket lik den som först blandats och 
iakttagen genom dopptest.) 
- Inte efter 1 dygn har materialet helt penetrerats. 
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Försök 2. Genomfärgning med Orasol light blue i varm lösning 
 

100 ml. GL 
0.6 g. Orasol light blue 
 
Lösningen värmes under lock. Provtagning har skett liksom ovan. 
 
Tjocklek/Tid 10 min 60 min 180 min 

0.6 mm 85 % 98 % 100 % 
1.2 mm 75 % 80 % 95 % 
 2.5 mm 50 % 75 % 90 % 

Figur 21. Penetration av Orasol light blue i varm lösning.                                   Figur 22. Genomfärgat material. 

 

Iakttagelser 

- Liksom i första försöket är tonen mycket mörkare än den som erhålles efter slipning. Detta 
kan bero på att ju längre lösningen värmes desto högre koncentration får lösningen på grund 
av avdunstning. Pigmentet verkar dock inte förmå att tränga in i materialet mer än vad som 
redan skett och lägger sig därför på ytan. 

 
Försök 3. Genomfärgning med Orasol violet red i varm lösning. 
 

100 ml. GL 
0,7 g. Orasol violet red 
 
Lösningen värmes under lock. Provtagning liksom tidigare.  
 
Tjocklek/Tid 40 min 90  min 180 min 

0.6 mm 90 % 100 % 100 % 
1.2 mm 90 % 95 % 100 % 
2.5 mm 90 % 90 % 100 % 

Figur 23. Penetration av Orasol violet red i varm lösning                         Figur 24. Genomfärgat material. 

 
Iakttagelser 

- Det röda pigmentet ger en mycket mer mättad ton än föregående och genomfärgar lättare 
materialet 
- Den ton som erhålles efter slipning är betydligt mörkare än den som erhölls genom 
dopptestet. 
 
Försök 4. Genomfärgning med Orasol yellow i varm lösning. 
 
100 ml. GL 
0.9 g. Orasol yellow  
 
Lösningen värmes under lock. Provtagning liksom tidigare.  
 
Tjocklek/tid 60 min 

0.6 mm 100 % 
1.2 mm 100 % 
2.5 mm 100 % 

Figur 31. Penetration av Orasol yellow i varmbad.                         Figur 32. Genomfärgat material. 
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Iakttagelser 
- Den gula färgen verkar lättare penetrera materialet. Det kan även vara så att på grund av 
materialets ljusa färg så förefaller det att vara genomfärgat. 
 
Försök 5. Genomfärgning med Nigrosin black i varm lösning 
 
200 ml. GL 
2 g. Nigrosin black 
 
Lösningen värmes under lock. Provtagning liksom tidigare.  
 
Tjocklek/Tid 30 min 90 min 120 min 

0.6 mm 70 % 95 % 100 % 
1.2 mm 50 % 85 % 100 % 
2.5 mm 40 % 70 % 95 % 

Figur 25. Penetration av Nigrosin black i varm lösning.                        Figur 26. Genomfärgat material. 

 

Iakttagelser 

- En absolut svart ton verkar inte vara möjlig att åstadkomma eftersom överskott av pigment i 
lösningen inte löses utan hamnar på botten i karet som sediment. 
- Efter slipning och ytbehandling är tonen mycket mörkt grå men inte helt svart. 

 
 
Försök 6. Genomfärgning av olika träslag med Nigrosin black i varm lösning 
 

200 ml. GL 
2 g. Nigrosin black 
 
Lösningen värmes under lock. Provtagning liksom tidigare. 
 

Material/Tid 30 min 60 min 
Ek 1.2 mm 30 % 60 % 

Ask 0.6 mm 60 % 90 % 
Mahogny 0.6 mm 70 % 80 % 

Lönn 0.6 mm 60 % 80 % 
Valnöt 0.6 mm 80 % 90 % 
Peddigrotting   100 % 100 % 

Figur 27. Penetration av Nigrosin black i olika träslag i varm lösning. 

 

Iakttagelser 

- Ekfaneret har ett visst motstånd att bli genomfärgat. Ekens bandporighet samt dess stora 
märgstrålar verkar försvåra en penetration av lösningen. 
- De träslag med utmärkande märgstrålar visar överlag obenägenhet att genomfärgas.  
- Det går utmärkt att genomfärga rotting 
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Försök 7. Genomfärgning med blandning av färger. 
 

100 ml. GL  
0.5 g. Orasol light blue 
 
100 ml. GL 
0.5 g. Orasol violet red 
 
Lösningarna blandas och värmes under lock. Provtagning liksom tidigare.  
 
Tjocklek/Tid 180 min 

0.6 mm 100 % 
 Figur 28. Penetration av blandning av färger i varmbad. 

 

Iakttagelser 

- Färgen som erhölls var djupt lilaviolett. 
- Tonen var mer intensiv än vad det första dopptestet visade.  
 
Försök 8. Genomfärgning med blandning av färger 
 
100 ml. GL 
0.5 g. Orasol light blue 
 
100 ml. GL 
0.5 g. Orasol yellow 
 
Lösningarna blandas och värmes under lock. Provtagning liksom tidigare. 
 
Tjocklek/tid 40 min 90 min 

0.6 mm 100 % 100 % 
1.2 mm 80 % 100 % 
2.5 mm 75 % 100 % 

Figur 29. Penetration av blandning av färger i varmbad.                         Figur 30. Genomfärgat material. 

 
Iakttagelser 

- Färgen som erhölls var mörkt grön. Efter slipning var tonen dock ljusare. 
- Genom att tillsätta ca. 10 ml. blå lösning i omgångar kunde flera gröna nyanser uppnås. 
Detta förfarande kan appliceras på alla färglösningar, se bild på försättsbladet och nedan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 33. Genom blandning av färger har flera nyanser uppnåtts. 

(Källa: eget arkiv.) 
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3.4 Experiment 3 / Extrakt från Campeche 

 
Att åstadkomma en absolut svart genomfärgning har visat sig vara svårt. I följande 
experiment har färgämnet ”hematein” använts, detta kommer ur kärnveden på 
Campecheträdet. Tillsammans med en järnsalt sägs detta vara en huvudingrediens i en svart 
färglösning. (Ramond, 1989) 
 
3.4.1 Metod 

 

Lika mängder färgämne som järnvitriol har lösts i vatten. Denna lösning har sedan värmts 
under lock liksom i tidigare experiment. Försök med ammoniak och Dowanol har gjorts med 
varierande resultat.  
 

3.4.2 Resultat 

 

Försök 1. Genomfärgning med hematein och järnvitriol i kall lösning. 
 

100 ml. vatten 
3 g. hematein 
3 g. järnvitriol 
 
Iakttagelser 

-  Lösningen var mycket mörk men förmår inte mer än svagt penetrera och genomfärga 
faneren. Den färg som kan ses efter puts var gråbrun. 
 
 
Försök 2. Genomfärgning med hematein och järnvitriol i varm lösning 
 
100 ml. vatten  
8 g. hematein 
8 g. Järnvitriol 
 
Lösningen värmes under lock. Provtagning liksom tidigare försök. 
 

Tjocklek/tid 30 min 60 min 90 min 
0.6 mm 40 % 65 % 75 % 
1.2 mm 20 % 45 % 60 % 
2.5 mm 15 % 35 % 55 % 

Figur 34. Penetration vid genomfärgning med hematein och järnvitriol 

 
Iakttagelser 

- Faneren blir mycket mörkt färgade av lösningen men efter putsning är färgen mörkt gråbrun 
till brunsvart. 
 
Försök 3. Genomfärgning med hematein, järnvitriol och ammoniak i varm lösning. 
 
80 ml. vatten 
8 g. hematein 
8 g. järnvitriol 
20 ml. ammoniak 
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Iakttagelser 

- Ammoniaken reagerar med järnet i lösningen och en fällning av järn uppstår på ytan. 
- Den färg som ändå kan erhållas är senapsgul till roströd. 
 
 

Försök 4. Genomfärgning med hematein, järnvitriol och Dowanol PM. 
 
80 ml. vatten 
8 g. hematein 
8 g. järnvitriol 
20 ml. Dowanol PM 
 
Lösningen blandas och värmes under lock. Provtagning liksom tidigare. 
 

Tjocklek/tid 30 min 60 min 90 min 
0.6 mm 50 % 70 % 85 % 
1.2 mm 30 % 50 % 70 % 
2.5 mm 25 % 40 % 50 % 

Figur 35. Penetration vid genomfärgning med hematein, järnvitriol och Dowanol. 

 

Iakttagelser 

- Något förbättrad penetration. 
- En fällning på botten erhölls. 
 
 

3.5 Sammanfattning och utvärdering 

 
Det vattenlösliga färgämnet visar god mättnad men dålig penetrationsförmåga. Denna kan 
förbättras något genom att Dowanol PM tillföres men dock ej till 100 %. Eftersom inga försök 
med andra färger än svart har genomförts kan inget sägas om dess blandbarhet, något som kan 
vara intressant att vidareutveckla. Vad gäller tillgänglighet och kostnad är det vattenlösliga 
färgämnet överlägset den spritlösliga - det vattenlösliga är billigare och finns tillgängligt i 
varje välsorterad färghandel. Även gällande hanteringen så får det nämnas att det vattenlösliga 
färgämnet är att föredra framför det spritlösliga.  
 
Det naturliga färgämnet hematein visade sig mycket riktigt kunna användas för svart 
genomfärgning tillsammans med järnvitriol men ytterligare experiment krävs för att uppnå en 
”absolut svart” färg. I fråga om kostnad är dock hematein inte att rekommendera eftersom 
stora mängder går åt till en relativt liten färgblandning. 
 
Sammanfattningsvis får sägas att det bästa resultatet vad gäller genomfärgning erhölls med de 
spritlösliga färgämnena. Med dessa färgämnen var penetrationen överlägsen de andra men 
även en faktor som torkning av faneren spelar in. Då ett vattenlösligt färgämne används kan 
det dröja flera dagar för de tjockaste faneren att torka. Har man tillgång till god ventilation 
och inte skyr höga kostnader rekommenderas de spritlösliga färgämnena. 
 
Med 7-8 g/liter spritlösning och en behandlingstid på 3 timmar under värme har det bästa 
resultaten uppnåtts för 0.6 mm tjockt faner. 
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4. Genomfärgat faner i en produkt 
 
Som tidigare nämnts är det ovanligt med intarsia som dekoration i samtida möbler. Sedan 
modernismen och framåt har intarsian blivit allt mer sällsynt och under tidigt 2000-tal var 
minimalismen den rådande stilen. Jag önskar att gå emot denna norm och utforska huruvida 
intarsian kan användas på ett nyskapande sätt. Det som idag existerar av intarsia i 
kommersiella möbler är ringa även om dekoration förekommer flitigt. Därför är det min 
ambition att skapa en produkt där intarsia fungerar som dekoration och värdehöjare. Jag har 
ritat en grundform som känns modern och tillgänglig vilken dessutom är relativt 
lättproducerad. Utifrån ett antal inspirationsbilder och med grundformen som utgångspunkt 
vill jag hitta ett sätt att använda intarsia i ett modernt sammanhang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figur 36. Designgruppen Front, Table by insects. (Källa: www.frontdesign.se 2007-07-23) 
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Figur 37. Designgruppen Front, Animal things. (Källa: www.frontdesign.se 2007-07-23) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 38. Bord med insekter. (Källa: www.carolpascale.com 2007-07-23) 
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Figur 39. Grundformen till en produkt. (Källa: eget arkiv.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 40. Benställning till ett bord. (Källa: eget arkiv.) 
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Figur 41. Lövverk. (Källa: eget arkiv.) 

 

4.1 Skissarbete 

 

Tankarna gick till några av de minsta arterna som lever i naturen, insekterna. Att använda 
sådana som dekoration är kontroversiellt och skulle kunna vara ett sätt att väcka 
uppmärksamhet hos betraktaren. I ett äldre naturlexikon fann jag dessa skalbaggar som jag 
sedan förenklade. För att sätta dem i ett sammanhang har jag ritat en förenklad lövbädd i 
gråskala. Ett intarsiaarbete i gråskala kallas traditionellt för grisaille (fr. gris) och förekommer 
i t.ex. David Roentgens arbeten. (Brunne, 1996, s. 36) 
 

  
Figur 42. Skalbaggar. (Källa: eget arkiv.) 

 



 26

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 43. Varianter på komposition. (Källa: eget arkiv) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 44. Variant på komposition. (Källa: eget arkiv.) 
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Figur 45. Val av motiv. (Källa: eget arkiv.) 

 

 

4.2 Genomförande 

 

Med hjälp av recepten från föregående kapitel har en färglösning tillretts och en 
genomfärgning kunnat genomföras. För bakgrunden önskades flera nyanser av grått och svart 
vilket åstadkoms genom att samma färgblandning användes flera gånger. När de första 
faneren genomfärgats hade lösningens koncentration ökat på grund av lösningsmedlets 
avdunstning. Detta högkoncentrat späddes sedan ytterligare och nästa fanerbunt 
genomfärgades. Denna procedur upprepades till dess att färgen på faneren var ljusgrå. Varje 
genomfärgning har pågått under tre timmar och faneren har regelbundet fått byta plats i karet 
för jämnare penetration. Precis som i tidigare experiment framstår färgen på ytan som svart 
oavsett vilken nyans av grått som genomfärgats. 
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Figurer 46-47. En färgblandning tillreds och 

faneren behandlas i kar under värme. Stenarna 

tjänar som tyngder och håller ner faneren i 

lösningen. (Källa: eget arkiv.) 

 

 
 Linjekartor som används under intarsiasågningen tillverkas utifrån bilderna och skalbaggarna 
sågades ut separat. Även bladformerna som utgör bakgrunden bakom skalbaggarna 
tillverkades. Tennplåt med tjocklek 0.5 mm har använts som komplement till de färgade 
faneren vilket tillför en förstärkande effekt av detaljerna i skalbaggarna.  

 

Figurer 48-50. Tre skalbaggar sågas ut. (Källa: eget arkiv.) 
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Varje skalbagge sågades sedan in i bakgrunden. Bakgrunden tillverkades i tre separata delar 
för att förenkla hanteringen av dem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 51. Insågning av skalbagge i bakgrunden. (Källa: eget arkiv.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 52. Intarsian färdig att limmas mot skiva. (Källa: eget arkiv.) 
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Figur 53. Färdig prototyp. (Källa: eget arkiv.) 

 

4.3 Analys av bord 

 

Faneren som utgör intarsian har under hanteringen hållit färgerna väl, dvs. penetrationen har 
varit tillräcklig. Under efterbearbetningen av intarsian har färgerna inte bara bestått utan även 
fått en ytterligare dimension i form av djup och lyster. Bordets karaktär är rent och enkelt 
vilket kompletteras av det subtila motivet.  
 
Bordets produktionsvänlighet består i första hand av att konstruktionen utgörs av två typer av 
ämnen. Intarsian kan ju alltid varieras så att den är mer eller mindre komplicerad att utföra. 
Bakgrunden består dessutom av enkla bladformer som till formen inte är avgörande för 
helhetsintrycket. Därför kan arbetet utföras relativt snabbt utan att man för den sakens skull 
går miste om skärpan och helhetsintrycket.  
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5. Avslutning 
 
Genom att titta på historien har jag lärt mig hur hantverkarna färgade faner och hur detta 
material sedan användes. Genom att jag själv utfört experiment med färgämnen har jag lärt 
mig hur en genomfärgning går till och jag har också använt mig av denna kunskap  i 
praktiken. Det har visat sig att de spritlösliga färgämnena är de som lämpar sig bäst för att 
uppnå genomfärgat faner under en relativt kort tid. Vad gäller de vattenlösliga färgerna finns 
det mycket kvar att forska i, t.ex. att använda en tryckbehållare för att få färglösningen att 
penetrera faneret eller att tillsätta ytterligare kemikalier som påverkar lösningens 
penetrationsförmåga. Dock har min målsättning att lyckas genomfärga faner uppnåtts.  
 
Min andra målsättning att formge en produkt där genomfärgat faner används i en intarsia har 
också uppnåtts. Det kan däremot diskuteras huruvida denna produkt kan anses vara modern 
och samtida. Vem kan egentligen avgöra detta? Kanske ligger det i tiden med svarta möbler 
och djurdekorationer eller så är det passerat sedan länge. Egentligen är det väl just detta som 
är dilemmat för en hantverkare; utför man ett projekt som kräver sådan omständighet och 
planering som ett intarsiaarbete vill man sällan  chansa på en ”galen” idé utan kör istället med 
säkra kort. Detta är något som jag försöker avvänja mig vid och jag tror att jag med bordet 
kommit en bit på väg.  
 
Mitt personliga syfte med detta arbete är att utvecklas som hantverkare och formgivare men 
också att väcka uppmärksamhet och nyfikenhet hos andra. Kan jag skapa spektakulära möbler 
och uppnå nyskapande objekt kanske jag också inspirerar andra, detta i sin tur skapar en 
reaktion som förhoppningsvis leder till ett varierat och spännande möbelklimat istället för det 
likriktade och enformiga som nu råder.  
 
Nyfikenhet och utveckling har alltid varit min inställning till mitt hantverk, kan jag lära av 
historien så gör jag det, om jag kan utveckla den så gör jag det också. Det främsta målet är 
dock att skapa utrymme för mitt hantverk så att jag får möjlighet att kunna leva på det jag gör 
och inte behöva göra det som går att leva på.  
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Bilaga 1 

 

Utförande av gesällprovsintarsia 



Formgivning och tillverkning av intarsian till gesällprovet Estrad 

 
Gesällprovet är den möbel som en möbelsnickare tillverkar som sitt slutliga prov på 
hantverksskicklighet och det är i denna möbel jag har valt att utveckla intarsians möjligheter. 
Detta arbete är för mig i första hand ett forskningsarbete och har undersökande karaktär. I 
formgivningen av detta gesällprov har jag valt att utgå ifrån två material som markant skiljer 
sig ifrån trä. Dessa är materialen keramik och textil. För möbelns yttre former har jag 
inspirerats av keramiska objekt med utpräglad skalkänsla och skörhet. För att ”fylla” skalet  
har jag undersökt möjligheterna att använda mig av intarsia. Följande bilder har fungerat som 
inspirationsmaterial och utgångspunkten har varit att möbeln skall ha ett jalusi. 

 

Växtbilder 

 

Skissarbete 

 

Då intarsia traditionellt har föreställt stiliserade växter och ornament har jag valt att försöka 
skapa ett mer realistiskt motiv av växter och blad. Tanken är att inte stilisera utan att förenkla 
växtriket. Sålunda har jag valt att utgå från en bild tagen i en skog och inte rita om motivet 
utan enbart förenkla det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varianter på intarsia på jalusi. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förenklad bild av skog. 

 

 Den färdiga ritningen. 

 

 

 

 

 



Genomförande 

 

Följande arbete såsom det beskrivs utfördes utan de kunskaper som denna rapport förmedlar. 
Det är alltså nedan beskriven process som bidragit till rapportens tillkomst. 
 
Faneren färgades med  spritlösliga färgämnen. För att få önskade gröna nyanser och toner 
blandades olika mängd blått och gult i kombination med brunt och rött. 
 
 

 
Framtagning av gröna nyanser. 

 

 
Färgade faner. 

 

 

 

 

 

 



Intarsian sågades utifrån ritningen och faneren valdes ut från ett tidigare bestämt färgschema. 
 

  
Sågning av intarsia. 

   
Sågning av intarsia. 

 
Intarsian limmas mot plastfilm för att plana ut limmytan och skärs i två delar. 

  
Jalusistavar utan och med intarsia. 



Jalusistavarna frilagda och jalusiet ytbehandlat 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den färdiga möbeln 

 

Analys av Intarsian. 

 

På grund av att faneren färgades i kallbad och inte under värme hade de inte genomfärgats till 
hundra procent. Detta medförde att färgerna delvis eller helt putsades bort under 
efterbearbetningen av jalusiet. För att åtgärda detta var färgerna tvungna att efterappliceras på 
den färdiga intarsian. Resultatet av denna åtgärd var inte helt till belåtenhet men inte heller 
reversibel. Den jämnhet i ytorna som var nödvändig för motivets komposition hade gått 
förlorad men slutresultatet har dock en viss karaktär av textilt material. 



Bilaga 2 

 

Herdins ”Äkta bets” 



Herdins Äkta bets framhäver träets naturliga ådring och 
används för färgsättning av obehandlat eller avlutat trä.

Äkta bets

Sida 1 av  2

Herdins Äkta bets är transparent och framhäver 
träets naturliga ådring.
Färgstyrkan kan ökas eller minskas efter 
önskemål, med hjälp av mängden färg som 
appliceras och/eller beroende av hur mycket vatten 
betsen lösts i. Alla kulörer är inbördes blandbara.

Vattenlösligt betsfärgämne i pulverform.

Äkta Bets förpackas i påse och ger ¼ - 1 liter färdig 
betslösning, beroende på kulör.

PRODUKTFAKTA

Egenskaper

Innehåll

Leveransform

Välj kulör efter det träslag som du ska färgsätta. 
Den Äkta betsens kulörer är anpassade för att 
passa olika typer av träslag. Var extra noggrann 
med att kontrollera nyansen om du väljer att betsa 
på något annat träslag än det vi rekommenderar i 
färgkartan.

Kulörer

051 + färgnummer
Artikelnummer

51 Röd 52 Mahogny
53 Gul 55 Brunocker
56 Mörk Ek 58 Mörk Grön
59 Ebenholzsvart 62 Ljus Ek

1 liter betslösning räcker till 6-8 m².
Åtgång/Dosering

Torktid, 6-8 timmar i 20 grader.
Torktid

Stryk först av så mycket som möjligt av 
betslösningen, för att undvika att rester kommer ut 
i avloppet. Rengör därefter redskapen i vatten.

Rengöring av verktyg

Undvik hantering som kan förorsaka damm. Lagras 
torrt i originalförpackningen.
Överbliven betslösning förvaras mörkt i tätslutande 
kärl av plast eller glas (ej plåt).
Betslösningen har begränsad hållbarhet.

Hantering & Lagring

Lämnas för destruktion enligt lokala föreskrifter. 
För mer information kontakta din kommun.

Avfallshantering

För att minska fiberresning, vattenstryk träytan och 
slipa lätt när ytan torkat.  Ljusa och mjuka delar 
suger åt sig mera bets än mörka och hårda. För att 
minska risken för färgskiftningar på grund av detta, 
stryk med vatten innan du börjar betsa. För feta 
och kådrika träslag (t ex furu), tillsätt några droppar 
ammoniak (25%) i vattnet.
   Ett bra resultat kräver att ytan är välslipad samt 
ren från smuts och lackrester. 

Förbehandling

GÖR SÅ HÄR...

Lös betspulvret under omrörning i ½-1 liter kokhett 
vatten (beroende av kulör, se påsens etikett). Låt 
betslösningen kallna innan den appliceras.

63 Mörk Mahogny 65 Mörk Valnöt
70 Carl Johan Brun 71 Modebrun
72 Mahogny 74 Kastanjebrun
75 Ljus Valnöt 77 Silvergrå
82 Antik Ek 83 Mellanbrun Ek
84 Mörk Antik Ek 87 Syrabets
88 Körsbär 89 Blå
94 Björk 97 Teak

Herdins Färgverk, Box 711, 791 29 Falun    Telefon 023-330 60    Fax 023-334 46    mail@herdins.se     www.herdins.se

0307 - be051



Äkta bets
Sida 2 av  2

   Ibland måste du spackla igen hål i träet. Använd 
Herdins Träspackel som finns i de vanligaste 
träfärgerna och torkar snabbt. 
   Välj en kulör på spacklet som liknar den 
betsnyans du valt, för att ispacklingen ska synas 
så lite som möjligt. Var speciellt noga med att slipa 
bort spackel som kommit utanför lagningen

Prova alltid på ett liknande underlag eller på en 
dold yta innan du börjar, för att kontrollera att 
nyansen är den önskade. Betsen ska påföras 
flödigt och strykas ut i fiberriktningen. Betsen 
jämnas efterhand ut på ytan med en avstruken 
pensel eller urkramad svamp. Ska du betsa stora 
plana ytor rekommenderar vi Herdins 
Snabbstrykare.
   Träet bör helst ligga plant när du betsar. Ska du 
betsa eller lacka en vägg- eller takpanel, kan det 
vara lämpligt att göra det innan du sätter upp 
panelen. Om du tvingas arbeta på ett lodrätt 
föremål, ska du alltid börja betsa nedifrån och 
arbeta uppåt. Då rinner betsen mindre och 
resultatet bli jämnare. 
   Tänk också på att träet "rör sig" även efter 
uppsättningen. Stryk därför alltid sponten eller 
kanterna också.

Applicering

Använd Herdins Betslack. Stryk 1-2 gånger. 

Undvik om möjligt en vattenburen klarlack, 
eftersom den löser upp en del av färgämnet och 
kan ge ett flammigt utseende, samt oönskad 
kulörvridning.

Efterbehandling

Med Herdins Äkta Bets kan du även utföra s k 
spritbetsning. Metoden används när enbart en 
vattenlösning inte är tillräcklig för att få en bra 
infärgning. Lös betspulvret i halva angivna 
mängden kokhett vatten. tillsätt därefter sprit (T-
röd) till påsen angiven volym.
   Mörka kulörer kräver större vattenmängd t ex 
70/30 vatten/sprit.

Spritbetsning

TÄNK PÅ ATT...

- Blanda till betslösning så att det räcker till hela 
arbetet direkt. Då är du säker på att färgnyansen 
blir densamma på hela ytan.

- Ljusa och mjuka partier suger åt sig mer än 
mörka och hårda. Det gäller också ändträytor, där 

fibrerna är öppna. Fukta träet med vatten precis 
innan du börjar betsa, så minskar risken för 
färgskiftningar.

- Om du stryker ytan med vatten, reser sig 
träfibrerna så att du kan slipa bort dem innan du 
börjar betsa.

- Små ytor betsas lättast med pensel eller genom 
att doppas i betslösning. Till stora ytor använder du 
svamp eller luddfri trasa.

- Använd gummihandskar så slipper du få bets på 
händerna.

- Tänk på att nyansen påverkas av träets naturliga 
färg och struktur. Gör därför alltid en provbetsning 
på samma träslag för kontroll av nyans.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan 
föregående meddelande.

Övrigt

Herdins Färgverk, Box 711, 791 29 Falun    Telefon 023-330 60    Fax 023-334 46    mail@herdins.se     www.herdins.se

0307 - be051
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94400 - 94416    ORASOL Dyestuff 

 

 

 

These dyestuffs are soluble in most solvents, are very brilliant and have a good stability.  
All these dyestuffs are easily soluble in a mixture of 80% ethyl alcohol (70800), 5% water and 15% Dowanol PM 
(70920). For most applications 1-5 g are sufficient for 1 liter. 

 

 

Light fastness and solubility: 

  

Product name Light fastness 

5 m 

Light fastness  

10 m 

Solvent mixture 

g/l 

94400   Yellow 4GN, greenish 4 5 900 
94402   Yellow 2GLN, sun gold 5 7 500 
94404   Yellow 2RLN, yellow-orange 4 5-6 1000 
94406   Orange G 4 5 150 
94408   Orange RG, orange-red 5 6 150 
94410   Brown 2RL 4-5 5 150 
94412   Red BL, red-violet 4 5 250 
94414   Blue GN, turquoise dark 4-5 6 450 
94416   Blue GL, turquoise light 5 6 25 

 
 
 
 
 

 



MATERIAL SAFETY DATA SHEET       
                               conforming to 2001/58/EC 

 
94412    Orasol Red, red-violet 

Edition: 06.01.2005 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
Page 1 of 4 

 
1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND THE COM-

PANY/UNDERTAKING 
 
Product Information: 

 Product Name:  Orasol Red, red-violet 
Article No.:   94412 
Application:   Artists’ and Restauration Material  
 
Company : Kremer Pigmente GmbH & Co. KG 
 Hauptstrasse 41 -47, D - 88317 Aichstetten  

 Tel. +49 7565 91120  Fax. +49 7565 1606  
 www.kremer-pigmente.de , kremer-pigmente@t-online.de  

 
 
2. COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS 

 
Chemical characterization: 1:2  Chromkomplex 
 C.I. Solvent Red 122 
 
Hazardous components:  

Chemical Name EC No. CAS No. Content Symbol R-Phrases 
Amine, C10-14-branched and linear 
Alkyl, bis[2,4-dihydro-4-[(2-
hydroxy-4-nitrophenyl)azo]5-methyl-
2-phenyl-3H-pyrazol-3-
onato(2)]chromate(1-) 

285-082-8 085029-57-8 94-96 % N 50/53 

Amine, C10-14-branched and linear 
Alkyl, bis[2,4-dihydro-4-[(2-
hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-
methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-
onato(2-)]chromate(1-) (1:1) 

284-628-2 084961-40-0 4-6 % Xn 22 

  

3. HAZARDS IDENTIFICATION 
 
N  Environmentally hazardous 
 
R50/53:  Very toxic to aquatic organisms. May cause long-term adverse effects in the aquatic 

environment. 
 

4. FIRST AID MEASURES 
 
Medical advice: Consult physician immediately. 
After inhalation: Remove subject to fresh air. Consult physician if necessary. 
After skin contact: Remove contaminated clothing immediately. Wash affected skin areas 

thoroughly with soap and water.  
After eye contact: Flush eye with a large amount of water for at least 15 min. and con-

sult physician. 
After ingestion: Rinse mouth and consult a physician.  
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94402    Orasol Yellow 2GLN, sun-gold 

Edition: 14.11.2003 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND THE COM-

PANY/UNDERTAKING 
 
Product Information: 

 Product Name:  Orasol Yellow 2GLN, sun-gold 
Article No.:   94402 
Application:   Artists’ and Restauration Material  
 
Company : Kremer Pigmente GmbH & Co. KG 
 Hauptstrasse 41 -47, D - 88317 Aichstetten  

 Tel. +49 7565 91120  Fax. +49 7565 1606  
 www.kremer-pigmente.de , kremer-pigmente@t-online.de  

 
 
2. COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS 

 
Chemical characterization: 1:2  Chromkomplex 
 C.I. Solvent Yellow 88 
 
Hazardous components:  
Component Content CAS No. EU No. Symbol R Phrase 

Amine, C12-14-tert-alkyl,bis[2-[(4,5-
dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-
pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]chromate(1-) 

100 % 85408-46-4 287-007-4 N R 51/53 

  
 
3. HAZARDS IDENTIFICATION 

 
   
   

N Environmentally hazardous 
 

Risk Phrases: 
R 51: Toxic to aquatic organisms. 
R 53: Harmful to aquatic organisms. 

 
Dust explosion risk  (Class. 2) 
 

4. FIRST AID MEASURES 
 
Medical advice: Consult physician immediately. 
After inhalation: Remove subject to fresh air. Consult physician if necessary. 
After skin contact: Remove contaminated clothing immediately. Wash affected skin areas 

thoroughly with soap and water.  
After eye contact: Flush eye with a large amount of water and consult physician. 
After ingestion: Rinse mouth and consult a physician.  
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94416      Orasol Blue, turquoise light 

Edition: 06.12.2000 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
Page 1 of 4 

1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND THE COM-

PANY/UNDERTAKING 
 
Product Information: 

 Product Name:  Orasol Blue, turquoise light 
Article No.:   94416 
Application:   Artists’ and Restauration Material  
 
Company : Kremer Pigmente GmbH & Co. KG 
 Hauptstrasse 41 -47, D - 88317 Aichstetten  

 Tel. +49 7565 91120  Fax. +49 7565 1606  
 www.kremer-pigmente.de , kremer-pigmente@t-online.de  

 
 
2. COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS 

 
Chemical characterization: Phthalocyanine 
  C.I. Solvent blue 70 
 
Hazardous components:   

Chemical Name EC No. CAS No. Content Symbol Risk 
Phrases 

Hydrogen-[tris[[[3-[(2- 
Ethylhexyl)oxy]propyl]amino]sulfonyl]- 
29H,31H-phthalocyanine sulfonato(3-)- 
N29,N30,N31,N32]cuprat(1-), 
compound with 3-[(2-
Ethylhexyl)oxy]propylamine (1:1) 

304-661-9 094277-77-7 100 % -- 52/53 

 
  

3. HAZARDS IDENTIFICATION 
 
R 52/53:  Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic 

environment.  
 
 

4. FIRST AID MEASURES 
 
Medical advice: Consult physician immediately. 
After inhalation: Remove subject to fresh air. Consult physician if necessary. 
After skin contact: Remove contaminated clothing immediately. Wash affected skin areas 

thoroughly with soap and water.  
After eye contact: Flush eye with a large amount of water for at least 15 min. and con-

sult physician. 
After ingestion: Rinse mouth and consult a physician.  

 
 
 
 



MATERIAL SAFETY DATA SHEET       
                                 conforming to 91/155/EC 
 

94000    Woodstain Varnish, black 
Edition: 20.06.2006 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
Page 1 of 4 

1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND THE COM-
PANY/UNDERTAKING 
 
Product Information: 

 Product Name:  Woodstain Varnish, black 
Article no.:   94000 
Application: Artists´ and Restauration Material 
 
Company: Kremer Pigmente GmbH & Co. KG 
 Hauptstrasse 41-47, D - 88317 Aichstetten 
 Tel. +49 7565 91120 Fax. +49 7565 1606 
 www.kremer-pigmente.de, kremer-pigmente@t-online.de 
 

 
2. COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS 
 

Chemical characterization: Metal complex dye, contains Cr(III) 
 C.I. Solvent black 27 
 

 
3. HAZARDS IDENTIFICATION 

 
No hazards known. 
 
 

4. FIRST AID MEASURES 
 
Medical advice: Symptomatic treatment (decontamination, vital functions). 
After inhalation: Remove subject to fresh air. Consult physician if necessary. 
After skin contact: Wash affected skin areas thoroughly with soap and water.  
After eye contact: Flush eye with a large amount of water for 15 minutes and consult 

physician. 
After ingestion: Rinse mouth and give plenty of water to drink.  

 
 
5. FIRE-FIGHTING MEASURES 

 
Extinguishing agents: Foam, dry extinguishing media. 
Unsuitable extinguishing 
agents: Carbon dioxide. 
Special hazards: Dust explosion risk. Development of hazardous fumes: do not in-

hale. 
Personal protective 
equipment: Wear self-contained breathing apparatus.  
Further information: Dispose of contaminated water according to local and national regu-

lations. 
 
 



Bilaga 4 

 

EcoSolv A 



SSääkkeerrhheettssddaattaabbllaadd  
EECCOOSSOOLLVV  AA 

Utfärdat: 2007-05-18 

  1(5) 

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 

Handelsnamn: EEccooSSoollvv  AA  

Kemiskt namn eller 

beskrivning: 

Blandning av alkoholer (C2-C4)och glykoleter. 

Användningsområde: Lösningsmedel 

Leverantör: Solveco AB 
 Tallbacksgatan 10 
 195 72 Rosersberg 

 Telefon:  08-732 72 75 
 Fax:  08-732 72 76 
 e-post:  info@solveco.se, fredrik.johansson@solveco.se 

Utfärdare: Fredrik Johansson 

Nödtelefon: 112 Giftinformationen 

2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR 

Komponent EG-Nr. CAS-Nr. Konc. (%) Klassificering 

Etanol 200-578-6 64-17-5 30-50 F; R11 
Isopropanol 200-746-9 71-23-8 25-50 F, Xi; R11-36-67 
     

Teckenförklaring:  T+ = Mycket giftig, T = Giftig, C = Frätande, Xn = Hälsoskadlig, Xi = Irriterande, E = 
Explosiv, O = Oxiderande, F+ = Extremt brandfarligt, F = Mycket brandfarligt, N = Miljöfarlig 

Lydelse av här angivna riskfraser återfinns i avsnitt 16. 

3. FARLIGA EGENSKAPER 

Mycket brandfarligt. 

Irriterar ögonen. Ångor kan göra att man blir dåsig och 

omtöcknad. Uttorkande på huden. 

 

4. FÖRSTA HJÄLPEN 

Inandning: Frisk luft och vila. Kontakta läkare vid besvär. 

Ögonkontakt: Skölj med mycket vatten i 10-15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Kontakta 
läkare vid kvarstående besvär. 

Hudkontakt: Tag av nedstänkta kläder. Skölj med mycket vatten. Återfukta ev. huden med 
hudkräm. 

Förtäring: Drick ett par glas vatten eller mjölk. Till läkare/sjukhus om mer än en större 
mängd förtärts. 

 
Mycket 

brandfarligt 

Irriterande 
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5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 

Brand och 

explosionsrisk: 

Mycket brandfarligt. Brandfarlig vara klass 1. 
Ångorna kan bilda explosiva blandningar med luft redan vid rumstemperatur. 
Ångor kan samlas vid lågt belägna ytor och områden. Kläder som blivit förorenade 
av ämnet utgör brandrisk.  

Släckmedel: Koldioxid, pulver, skum eller vattendimma. 

Brandbekämpning: Behållare i närheten av brand flyttas eller kyls ner med vatten. Använd 
andningsapparat och lämpliga skyddskläder vid brandbekämpning. 

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 

Observera risken för antändning och explosion! Avlägsna alla antändningskällor och vidtag åtgärder mot 
statisk elektricitet. 

Undvik att inandas ångor samt direktkontakt med produkten. Tillse god luftväxling. Använd lämplig 
skyddsutrustning (se avsnitt 8). 

Förhindra utsläpp till avlopp, mark och vatten. Mindre spill kan torkas upp med trasa eller liknande. Större 
spill vallas in med icke brännbart absorptionsmedel (sand, jord eller liknade) och samlas upp. Rengör ytan 
med vatten. Städavfall tas om hand som farligt avfall. Vid större spill kontakta räddningstjänsten. 

7. HANTERING OCH LAGRING 

Hantering Vid hantering av produkten skall regler för hantering av brandfarliga varor följas. 

Hantera produkten avskilt från antändningskällor och värme. Vidtag åtgärder mot statisk 
elektricitet. Utforma arbetsmetoder och arbetsställe så att inandning av ångor samt 
direktkontakt med produkten undviks. Arbeta i väl ventilerat utrymme. Mekanisk 
ventilation och punktutsug kan behövas. Använd skyddsutrustning (se avsnitt 8) vid 
behov. Möjlighet till ögonspolning skall finnas vid arbetsplatsen. Behållare hålls så långt 
som möjligt slutna. 

Kan skada packningar, lackerade och målade ytor, och gummimaterial. 

Lagring: Förvaras i enlighet med gällande bestämmelser för brandfarliga varor. Förvaras i väl 
tillsluten förpackning på välventilerad plats avskilt från antändningskällor och värme. 
Förvara ej i aluminiumbehållare. 

Förvaring av större mängd brandfarlig vätska fordrar tillstånd av kommunal nämnd 
(SÄIFS 1995:3). 
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8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD 

Följande ingående ämnen har åsatts hygieniskt gränsvärde av Arbetsmiljöverket (AFS 2000:3): 

Ämne: CAS-Nr: NGV KTV 

Isopropanol 67-63-0 150 ppm,  350 mg/m3 250 ppm,  600 mg/m3 
Etanol 64-17-5 500 ppm,  1000 mg/m3 1000 ppm,  1900 mg/m3 
   

Begränsning av 

exponering: 

Arbeta i väl ventilerat utrymme, t.ex. dragskåp. Mekanisk ventilation och punktutsug 
kan behövas. 

Andningsskydd: Vid otillräcklig ventilation kan andningsskydd (helmask med gasfilter A, brun) eller 
andningsapparat behövas. 

 

Använd skyddsglasögon vid risk för stänk. 

 

Använd skyddshandskar vid risk för direktkontakt eller stänk. Sannolikt goda 
handskmaterial: nitril- och butylgummi. 

 

Vid omfattande hantering eller vid hantering som medför risk för stänk bör 
skyddskläder användas, t.ex. ärmskydd och förkläde. 

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 

Kokpunkt (ºC): 78  Flampunkt (ºC): 12 

Stelningspunkt (ºC): -117  Tändpunkt (ºC): 150 

Löslighet i vatten (g/l): fullständigt Viskositet (cSt): 5 

Densitet (g/cm
3
): 0,78  Ångtryck (kPa): 5,9 

Rel. ångdensitet (luft=1): 1,6    

10. STABILITET OCH REAKTIVITET 

Stabilitet och reaktivitet: Stabil vid normala förhållanden. Undvik upphettning. Ångorna kan bilda 
explosiva blandningar med luft. 

Reagerar explosionsartat med starka oxidationsmedel såsom 
kalciumhypoklorit, salpetersyra och väteperoxid. 

Förhållanden/ämnen som bör 

undvikas: 

Undvik kontakt med oxidationsmedel, gummi, lackerade och målade ytor.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION 

Inandning: Ångor kan irritera slemhinnor och luftvägar samt ge symptom som illamående, trötthet, 
yrsel, huvudvärk , känsla av omtöckning, avtrubbat omdöme och försämrad 
reaktionsförmåga. Inandning av mycket höga halter kan orsaka medvetslöshet. 
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Ögonkontakt: Stänk i ögonen ger stark sveda och irritation. Ångor verkar irriterande. 

Hudkontakt: Avfettar huden och kan ge torr hud, hudsprickor samt ge upphov till irritation. 

Förtäring: Sveda i mun och svalg. Ger liknande besvär som vid inandning. Förtäring av större 
mängd kan framkalla kräkningar och medvetslöshet. Kan skada det centrala 
nervsystemet samt levern. 

Toxicitets data: LD50 Oralt råtta: 5000 mg/kg 

12. EKOLOGISK INFORMATION 

Ej klassificerad som miljöfarlig. 
Låg giftighet för både land- och vattenlevande organismer. Biologiskt nedbrytbar. Bioackumuleras ej. 

Ekotoxicitets data: 

BOD20: >70 % av TOC 

Etanol: 

LC50 Fisk 96h:  13500 mg/l (Pimephales promelas) 
EC50 Daphnia 48h:  5268-14221 mg/l 

Ackumulerbarhet: Log Pow: -0,32 
Nedbrytbarhet: BOD5/COD: 0,4 - 0,8 

Isopropanol: 

LC50 Fisk 96h: 640 mg/l (Pimephales promelas)  
EC50 Daphnia 48h: 3644 mg/l 
IC50 Alger 72h: 38 mg/l  
Ackumulerbarhet: BCF: 0,7,   Log Pow: 0,34 
Nedbrytbarhet: BOD5/COD: 0,73 

13. AVFALLSHANTERING 

Hanteras i enlighet med Avfallsförordningen (SFS 2001:1063). Får ej släppas ut i avlopp utan skall tas om 
hand för destruktion. Frågor rörande allmän kemisk avfallshantering kan i regel besvaras av kommunen. 

14. TRANSPORTINFORMATION 

UN-nummer: 1987 

 

ADR (Väg) 

 Klass: 3, II Faronummer: 33 

 Etikett: 3   

RID (Järnväg) 

 Klass: 3, II Faronummer: 33 

 Etikett: 3   

IMDG (Sjö) 

 Klass: 3 Förp.grupp: II 

 Marine Pollutant: Nej   

IATA (Flyg) 

 Klass: 3 Förp.grupp: II 
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15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 

Faroklass: Irriterande (Xi), Mycket brandfarligt (F) 

Farosymbol:  

Riskfraser: R11  Mycket brandfarligt 
R36  Irriterar ögonen. 
R67  Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. 

Skyddsfraser: S2  Förvaras oåtkomligt för barn. 
S7  Förpackningen förvaras väl tillsluten. 
S16  Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. 
S23  Undvik att inandas ånga/dimma. 
S24/25  Undvik kontakt med huden och ögonen. 
S26  Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare 

Innehåll: Etanol 30-50 %, Isopropanol 35-50 %,  

16. ANNAN INFORMATION 

Uppgifterna i detta säkerhetsdatablad är baserade på nuvarande kunskaper och erfarenheter men någon 
försäkran kan inte lämnas om att informationen är fullständig. Det är därför i användarens eget intresse att 
klargöra om informationen är tillräcklig för det ändamål för vilket produkten skall användas. Det är 
användaren som har det fulla ansvaret att följa kraven enligt gällande lagstiftning. 

Fullständig lydelse av riskfraser angivna i avsnitt 2: 

R10  Brandfarligt. 
R11  Mycket brandfarligt. 
R36  Irriterar ögonen. 
R67  Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. 

 

 
Mycket 

brandfarligt 

Irriterande 
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T-Röd 
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Dowanol PM 



Product In formation

DOWANOL PM
Propylene G lycol Met hyl Ether

*Trademark of The Dow Chemical Company      PDF#110-00617

CH3OCH2CHOHCH3  (Major isomer)

A fast-e vaporating , hydrophilic glycol ether with excellent
active solven cy and coupling abilities

(Please see reverse side)

Int roduction
DOWANOL* PM glycol ether is the
fastest evaporating solvent in the
DOWANOL glycol ether family. With
very high water solubility and active
solvency, DOWANOL PM glycol ether
is widely used in coating and cleaning
applications. It offers better viscosity
reduction than heavier molecular
weight glycol ethers and is particularly
effective in epoxy and high solids
acrylic systems. DOWANOL PM can
also be used in combination with
DOWANOL PnB glycol ether in glass
cleaning formulations.

Physical p roperties †

Molecular weight (g/mol) 90.1

Boiling point @ 760 mmHg, 1.01 bar 248°F 120°C
Flash point (Setaflash Closed Cup) 88°F 31°C
Freezing point -143°F -97°C
Vapor pressure@ 20°C — extrapolated 8.7 mmHg

11.6 mbar

Specific gravity (25/25°C) 0.919
Density @ 20°C 7.69 lb/gal 0.921 g/cm3

@ 25°C 7.65 lb/gal 0.916 g/cm3

Viscosity (cP or mPa•s @ 25°C) 1.7

Surface tension (dynes/cm or mN/m @ 25°C) 27.7
Specific heat (J/g/°C @ 25°C) 2.44

Heat of vaporization (J/g) at normal boiling point 435

Net heat of combustion (kJ/g) — predicted @ 25°C 24.7

Autoignition temperature 536°F 287°C
Evaporation rate (n-butyl acetate = 1.0) 0.62

(diethyl ether = 1.0) 20

Solubility, g/100 g @ 25°C
Solvent in water ∞
Water in solvent ∞

Hansen solubility parameters (J/cm3)1/2

dd (Dispersion) 15.6
dp (Polar) 7.2
dh (Hydrogen bonding) 13.6

Flammable limits (vol.% in air)
Lower (measured @ 150°C) 1.48
Upper (measured @ 150°C) 13.74

† The physical property data listed here are considered to be typical
properties, not specifications.

Classification/Regist ry Numbers ††

CAS Number 107-98-2

AICS (Australia) 107-98-2
DSL (Canada) 107-98-2

ECL (Korea) 2-343

EINECS (EU) 203-539-1

MITI (Japan) 2-404
TSCA (U.S.) 107-98-2
†† NOTE: Classifications apply only to this glycol ether product. It is the responsibility
of the formulator to ensure that the final finished product complies with the regulations
of a given country prior to its sale or distribution in that country.
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Ammoniak 



Ammoniak 
 
Ammoniak, kemisk formel NH3, färglös gas med starkt stickande lukt. Gasen är 
löslig i vatten och bildar då den basiska lösningen ammoniumhydroxid, NH4

+ + 
OH-. I dagligt tal kallas ibland även ammoniumhydroxid för "ammoniak". 




