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Förord  
 

Jag har under projektets gång fått en djupare kunskap om en mängd olika material som 
förekommer inom konserveringsyrket, vissa som jag använt mig av tidigare men inte haft 
djupgående kunskap om, andra helt nya material som jag kanske aldrig hade upptäckt om 
jag inte skrivit denna rapport. Jag hoppas att min rapport kan vara till gagn och nytta för 
framtida fortsatta studier.      

Jag skulle vilja rikta ett stort tack till:  

– Charlotta Ekholm, min handledare, som skänkt mycket inspiration, idéer och lärdom.   

– Maria Sundström och Synnöve Karlsson vid samlingsenheten vid Stockholms 
Stadsmuseum, för all hjälp med att samla in receptunderlag och fakta.  

– Isabel Leal Bergstrand vid Beckmans designhögskola, för sitt stora engagemang i att 
förverkliga min dröm om att trycka upp min receptbok.  

Utan er hjälp hade resultatet av denna rapport och slutredovisning aldrig blivit så lyckat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning  

Denna rapport är en jämförande studie om hur möbelvaxer påverkas av inre och yttre 
faktorer, hur resultatet påverkas av till exempel vilket vax, lösningsmedel eller harts som 
används i en vaxblandning. Samt hur det i sin tur påverkar hur pass tålig vaxblandningen är 
för yttre påverkan i form av vatten, alkohol och värme.  

På marknaden finns idag en uppsjö av möbelvaxer, vissa med mer eller mindre ofullständiga 
innehållsdeklarationer, vilket har gjort mig frustrerad ett flertal gånger då man inom 
konservatorsyrket gärna vill kunna härleda materialen man arbetar med. Därför har jag här 
tagit reda på om det går att göra enkla, användbara och miljövänligare vaxer själv.  

Jag har i denna rapport valt att insamla olika vaxrecept från vitt skilda källor för att sedan 
tillverka dem och testa dem för ovan nämnda påfrestningar och kartlägga vilket recept som 
lämpar sig till olika ändamål.  

Resultaten i denna rapport har legat till grund för min sammanställning i boken Vax – en 
receptbok för möbler och kulturvård (2013). 

 

 

  



Abstract  

This report is a comparative study of how furniture wax is affected by inner and outer 
elements. How is the result of a waxblend affected by which wax, solvent or resin that is 
used in the recipe; and how this affect the outer resistance against things like water, alcohol 
and heat.  

On the market today there are a lot of furniture waxes, some producers are reluctant to 
declare exactly what they contain, which can be very frustrating since it´s important as a 
conservator to know what kind of substance you are using in your work. That´s why I in this 
report examined if it´s possible to make your own wax easily, fast and more environmentally 
friendly.  

I collected different kind of wax recipes, made them and tested them for water, alcohol and 
heat in order to tell which recipe that works best for different area use. 

The result in this report is the source to my book Vax - en receptbok för möbler och 
kulturvård (2013). (Wax – a recipe book for furniture and preservation care) 
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1. Introduktion  
 
Vax är ett av de äldsta organiska materialen som har hittats, det har använts till allt från 
adhesiv och tätningsmaterial till balsamering och ytbehandling. Det som gör det så unikt är att 
den kemiska uppbyggnaden inte ändrar sig nämnvärt under tusentals år.  
 
Inom konservatorsyrket kommer vi i kontakt med olika typer av vax, dels polervax där det 
finns en uppsjö av olika kulörer och märken, dels finns det hårda eller mjuka vaxstänger som 
används till spackling av små hål. 
 

Det som jag fann frustrerande var att det alltid var svårt att via varudeklarationen förstå exakt 
vad ett vax innehåller och vilken skada det kan ha på hälsa och miljö. Jag har heller inte hittat 
någon samlad dokumentation över hur olika vaxblandningar fungerar.   

 

1.1 Syfte  

Syftet med denna rapport är att sammanställa olika sorters vaxrecept, tillverka dem och testa 
dem för fukt och värmepåverkan.   

Syftet är också att få och ge en bredare kunskap när det gäller olika användningsområden för 
vax inom kulturvård och möbelkonservering. 

På marknaden finns idag en uppsjö av möbelvaxer, möbelvaxer där innehållsdeklarationerna 
oftast är bristfälliga, vilket har gjort mig frustrerad ett flertal gånger då man inom 
konservatorsyrket gärna vill kunna härleda materialen man arbetar med. Därför var syftet 
även att ta reda på om det går att göra enkla, användbara och miljövänligare vax själv.  
 

1.2 Mål  

Mitt mål är att ge kunskap om våra vanligaste vaxsorter och bringa förståelse i hur de bäst 
används och appliceras på olika underlag.  

Att ge förståelse för lösningsmedlets betydelse i en vaxblandning.   

Mitt långsiktiga mål är att få fortsätta att utveckla min receptbok med flera kapitel inom olika 
områden. Jag upplever att det inte finns någon sådan sammanställning på marknaden och att 
det finns ett behov av en sådan.  

 

 

1.3 Frågeställningar  

• Hur påverkas en vaxblandning av inre och yttre faktorer? 
• Hur är det möjligt att göra enkla, snabba och miljövänliga vaxblandningar? 
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1.4 Metod  

• Att samla in olika typer av vaxrecept från varierande källor.  
• Kartlägga och tillverka olika vaxblandningar. 
• Testa dem för fukt och värmepåverkan samt att mäta glansvärdet hos dem, detta för att 

dra en slutsats om det lämpligaste användningsområdet.   

 

1.5 Avgränsningar  

Mitt ursprungliga syfte med denna rapport var att sammanställa olika typer av recept som kan 
vara till användning inom möbelkonservatorsyrket såsom vax, bets, färg, kitt och spackel samt 
fläckborttagning. Då detta skulle bli ett allt för omfattande projekt inom ramen för detta 
examensarbete valde jag att enbart att fördjupa mig i ett kapitel där valet föll på vax.  Då jag 
finner att det finns en massa spridd kunskap ute på marknaden men ingen samlad källa som 
har ett brett spann över olika områden har jag som förhoppning att få fortsätta mitt arbete med 
att sammanställa fler recept i en mer omfattande studie.   

 

1.6 Källor och källkritik  

Jag har i denna rapport valt att samla information från vitt skilda källor. Några publicerade 
populärlitterära böcker avsedda för lekmannen där en uppsjö av olika ”Hemma 
renoveringstips” återfinns, för att se om de är pålitliga. Andra högst vetenskapliga böcker med 
fokus på vaxets uppbyggnad har studerats.   

Jag har även använt mig av opublicerade källor som Ola Westerudds, f d målerikonservator 
vid Stockholms Stadsmuseum, privata anteckningar, samt föremålskonservator Maria 
Sundströms anteckningar.  

Jag valde att använda mig av dessa opublicerade källor därför att jag anser att mycket av den 
värdefullaste informationen är just sådana privata anteckningar om metoder; vad som har 
fungerat och vad som inte fungerat och som en yrkesman samlat på sig under sin karriär. 
Denna kunskap och erfarenhet skulle ta mig flera år att inhämta.  

Jag har även använt mig av moderna elektroniska källor och då främst av hemsidan Shenet.se 
som jag i samråd med Linköpings universitets bibliotekarie Maria Grahn funnit trovärdig.   

Majoriteten av de tryckta källorna är av äldre datum så viss inaktualitet har konstaterats.   

 

1.7 Terminologi  

Jag har valt att använda mig av en lättbegriplig men adekvat terminologi i denna rapport, alla 
ska kunna ta del av informationen oavsett bakgrund. Jag har valt att inte gå in i allt för 
avancerad kemi därför att jag anser att jag inte besitter de kunskaper som krävs för detta.   
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2. Vad är vax? 
 

Ordet ”vax” är en ganska oprecis term och kan omfatta en rad olika organiska ämnen från 
olika källor som alla har det gemensamt att de är plastiskt formbara, fasta, feta och polerbara 
material som har en relativt låg smältpunkt och som kan lösas i olika lösningsmedel. (Von 
Tell, Fjeldså, 1994)  

De kan kategoriseras in i fyra olika grupper: animaliska, vegetabiliska samt mineral och 
syntetiska vaxer. Vad de alla har gemensamt är att de består av långkedjade kolväten med 
olika bindningar mellan syror, estrar och alkoholer. (Mills, White, 1987).  

Jag har här valt att presentera några av de mest förekommande vaxsorterna för att ge en 
inblick i variationen av de råmaterial som utvinns till vax.  
    

2.1 Animaliskt vax  

Animaliskt vax kommer från djurriket och består vanligen av kolväte, estrar mellan fettsyror 
och fria fettalkoholer. (Von Tell, Fjeldså, 1994).  

Bivax  

Det mest förekommande animaliska vaxet Cera flava utvinns ur bikupan hos 
honungsbin. Det består av komplexa sammansättningar mellan kolväten, estrar och 
fria fettsyror (Horie, 1987). Bivax har en relativt låg smältpunkt på 61-64 °c vilket 
gör att den löser sig lätt i lösningsmedel vid uppvärmning och är väldigt mjuk i 
konsistensen. Ett problem med bivax är att det lätt gulnar i och med oxidering, därför 
är det vanligt att vaxet bleks antingen genom kemiska processer eller genom 
solblekning. Blekt bivax tenderar att vara tätare i strukturen vilket gör den mindre 
spröd. (Rivers, Umney, 2003). 

Bivax är idag väldigt vanligt förekommande i ”möbel-” och boningsvaxer och bivax 
har använts som adhesiv och hittats i gamla egyptiska gravar som är över ett 
millenium gamla. (Horie, 1987).  

Valrav   

Ett vax som utvinns ur huvudet på tandvalar, det består till stor del av komplexa 
sammansättningar av alkoholer och palmitinsyra.  Vaxet är vitt och glänsande och 
har en väldigt låg smältpunkt cirka (44°c).  

Valrav använts idag främst i kosmetika och salvor men har används inom medicin 
och ljusstöpning redan på 1400-talet och till att modellering och gjutning under 
1600-talet. (Mills, White, 1987) 

Ullvax   

Eller mer korrekt ullfett, är en biprodukt från otvättad ull som förädlas till vax i form 
av en fet massa som består av en liten mängd salter och långkedjade fettsyror. Efter 
tvättning tillsätts lösningsmedel och vaxet förädlas ytterligare till Lanolin som är en 
viktig produkt inom ullindustrin. (Mills, White, 1987). Lanolin har en låg smältpunkt 
på mellan 38-42° Lanolin förekommer vanligen i tvål och hudkräm.  
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2.2 Vegetabiliskt vax  

Ur många palmarter kan man utvinna vegetabiliska vaxer som består av estrar av fettsyror. 
Palmerna utsöndrar ett tunt lager av glansig beläggning ur cellskiktet kutikulan på bladen för 
att förhindra växten från uttorkning. Även om det förekommer på ett flertal växter är det bara 
ett fåtal växter som utsöndrar så pass mycket att det är kommersiellt hållbart att utnyttja.  
(Von Tell, Fjeldså, 1994) 

Carnaubavax 

Utvinns ur palmen Copernicia cerifera som är vanligt förekommande i 
Brasilien. När man utvinner vaxet avlägsnar man beläggningen på bladen som 
sedan slås så ett pulver frigörs. (Mills, White, 1987). Därefter förädlas det 
genom tvättning till ett gröngult vax som sedan bleks till ett gulbrunt vax som 
är hårt och sprött. Carnaubavax innehåller cerotin och carnaubasyra vilka kan 
förekomma dels fria eller i föreningar med myricyl och cerylalkohol. (Meyer, 
1952). 

Carnaubavax har en hög smältpunkt på 83-86 °c vilket gör den till den 
hårdaste av alla naturvaxer. Att den är väldigt hård gör att den är ett bra 
komplement tillsammans med bivax i ytbehandlingsvaxer där dess hårdhet 
gör det lättare att polera upp en glansig yta. På grund av att det är ett relativt 
dyrt vax förekommer blandningar med paraffin i handeln. (Meyer, 1952). 

Andra vanligt förekommande användningsområden är skokräm, 
förtjockningsmedel i hudvårdsprodukter och ytbehandlingsmedel till frukt 
och godis. (Shenet/ravaror/ karnaubavax, 2013).  

 

Candelillavax  

Ett vax som kommer från busken Euphorbia cerifera som främst växer i 
Mexiko och utvinns ur det vita mjölliknande vaxskiktet som täcker den 
bladlösa buskens grenar, och som gör denna ökenväxt väldigt tålig genom att 
minska transpirationen vilket förhindrar den från att bli uttorkad. 
(Shenet/ravaror/candelillavax, 2013). Candelillavaxet är något ljusare i färgen 
jämfört med carnaubawax. Den består av kolväte och låga värden av estrar 
tillsammans med triterpenoid. (Mills, White, 1987).  

Candelilla är lika hårt och sprött som carnaubawax men har en lägre 
smältpunkt (68-72°c). (Shenet /ravaror/candelillavax, 2013). Detta gör den 
lämplig i vaxblandningar där hårdhet men låg smältpunkt efterfrågas.  

Candelillavax används även som förtjockningsmedel i hudvårdsprodukter och 
som ytbehandling på godis och frukt.  
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Japanvax  

Är egentligen en talg som utvinns från bären på olika sorter av Rhusbuskar 
som växer främst i Japan, men även i andra asiatiska länder. Vaxet innehåller 
höga mängder av palmitin och fria palmitinsyror. Japanvax har en låg 
smältpunkt på mellan 48-55°c vilket gör det mjukt enbart genom handvärme. I 
rått tillstånd är det blågrått men genom blekning blir det svagt gult. (Mayer, 
1952) 

Japanvax har historiskt sätt varit en vanlig ingrediens i boningsvaxer 
tillsammans med bivax och carnaubavax. Under första hälften av 1900-talet var 
det en betydande exportvara till Europa men exporten har minskat och det är 
idag svårt att få tag i rent japanvax. Därför förekommer inte detta vax i denna 
rapport.  

 

2.3 Mineralvax  

Dessa vaxer utvinns ur jordens bergrund i form av olika kol- och torvsorter men framförallt 
olja.   

Cerasine  

Är ett vax som framställs genom en blandning av svavelsyra och benkol. Det 
används främst som substitut till bivax. (Rivers Umney, 2003).   

Torvvax  

 Framställs genom att extrakt från torv blandas med organiska lösningsmedel, 
det mest kända torvvaxet är Montan vax. (Rivers Umney, 2003).   

Paraffinvax  

Är det kommersiellt mest kända mineralvaxet och det utvinns vid destillering av 
petroleum (råolja). Helt rent paraffinvax är vitt, nästan genomskinligt och är 
lukt- och smakfritt varför det oftast används till föremål vilka kommer i kontakt 
med mat. Det finns ett brett spektrum av olika typer av paraffinvax som har olika 
densitet och olika smältpunkt, (mellan 40 och 65°c), ju högre smältpunkt desto 
renare vax. Gemensamt är dock att de består av mättade kolväten men med olika 
molekylvikt. Ju högre molekylvikt vaxet har desto större är chansen att 
molekylerna förgrenar sig och kristalliseras. 

Ett paraffinvax där oljan avskilts från vaxet och fått en högre molekylvikt blir 
hårdare och får en betydligt högre smältpunkt, (vid ca 90°c), dessa vaxer går 
under namnet microcrystallinevax. Detta vax är generellt mer elastiskt och har 
en högre viskositet än paraffinvax.  

Det gemensamma för mineralvaxer är att de kan framställas på många olika sätt 
vilket gör att ett vax som går under samma produktnamn kan ha något 
varierande egenskaper och helt olika smältpunkter.   
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2.4 Syntetiska vaxer  

Det finns en mängd olika hel- eller halvsyntetiska vaxer som antingen är förädlade naturvaxer 
eller kemiskt framställda klorerande kolväten, (Von Tell, Fjeldså, 1994). Dessa vaxer 
framställs för att förbättra vaxets egenskaper gentemot naturvaxer, de är även billigare att 
framställa. Jag kommer i denna rapport inte behandla syntetiska vaxer.  

 

 

 

Figur 1. Olika vaxer  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



7 
 

3. Allmänt om vax  
 

3.1 Hur vax använts genom historien.  

Bivax är ett av de äldsta organiska materialen som har identifierats i äldre föremål. Det har 
t.ex. hittats rester av bivax i balsameringspreparat i gamla egyptiska sarkofager. (Mills White, 
1987). Forskare har också hittat spår av bivax som visar att det använts som bindemedel vid 
hus- och båtbyggen samt till peruktillverkning.  

Förekomsten av bivax som ett ytbehandlingsmedel har hittats på 1500-tals möbler, (Sylvén, 
Fredlund, 1992). Då handlar det om bivax som lösts med antingen terpentin eller olja. 
Traditionen med enbart vaxbonade möbler är inte alls lika förekommande i Sverige som den 
är i till exempel England. I Sverige har vax främst använts som polermedel på redan 
ytbehandlade möbler.  

Under andra hälften av 1800-talet börjar carnaubavax importeras från Brasilien till Europa 
vilket gör att vaxblandningarna blir hårdare och mer motståndskraftiga mot yttre faktorer 
samtidigt som den hårdare ytan blir lättare att polera upp till en glansig yta.    

Även Japanvax började importeras under 1800-talet och kom att bli en vanlig ingrediens 
tillsammans med bi- och carnaubavax i klassiska boningsvaxer.  

Paraffinvax har använts som konsolideringsmedel för metall, trä och textilier i över 100 år och 
senare också i kombination med Mikrokristallin vax. Dock har det visat sig att det vaxet är 
svårt att avlägsna och försvårar framtida användningar av andra material i samband med nya 
konserveringar, (Horie, 1987). Paraffinvax används även vid ingjutning av arkeologiska fynd 
för att förhindra skador vid upptagning ur jorden.    

Idag används allt mer syntetiska vaxer inom konservering, flera konservatorer föredrar att 
använda vaxblandningar som är lösta i lacknafta framför terpentin eftersom denna efterlämnar 
olösliga polymeriserade rester. (Rivers, Umney. 2003).   

Många kommersiella vaxblandningar som finns i dagligvaruhandeln idag innehåller xylen 
och/eller toluen. Detta gör att vaxblandningen får en bättre lösningsförmåga och kan lösa 
smuts och orenligheter på ytan medan man applicerar vaxet. Dessa medel är dock väldigt 
hälsovådliga och kräver hög säkerhetsnivå vid användning. (Rivers, Umney, 2003).  

Fördelen med mineraliska och syntetiska vaxer är att de inte gulnar med tiden och missfärgar 
objektet. Den stora nackdelen är dock att de krymper och är svåravlägsnade.  

 

3.2 Identifiering av vax  

Redan under mitten av 1800-talet fanns kunskapen om hur man identifierar vax genom enkla 
metoder såsom testande av lösningsegenskaper och smältpunkt vilket kunde fastställa 
närvaron av vax. Senare har avläsning med infrarött ljus använts för att identifiera vax då man 
har konstaterat att bivaxets infraröda spektrum inte har ändrats nämnvärt i och med åldrande. 
Nuförtiden används gaskromatografi för att identifiera vax, en metod som gör det enklare att 
separera olika materialblandningar även på mindre objekt. (Mills, White, 1987).   



8 
 

3.4 Olika sätt att applicera vax  

Det finns en mängd olika sätt att applicera vax på önskad yta. Inom industrin kan man bland 
annat spruta på flytande vax med sprutpistol, för hårdvaxer finns det speciella 
uppvärmningsprocesser som gör vaxet lättapplicerat på stora ytor, vid plana ytor kan man 
även valsa på vaxet. (Von Tell, Fjeldså, 1994).  I denna rapport har jag valt att inte gå djupare 
in på dessa metoder utan väljer att fokusera på de manuella metoderna.  

Den vanligaste metoden att applicera polervax är att gnida in vaxet med hjälp av en 
bomullstrasa, bomullstrassel eller med korthårig pensel eller borste. Det viktiga att tänka på är 
att inte applicera för mycket vax och istället arbeta in en liten mängd vax ordentligt, det ska 
inte ligga som en fet och matt hinna på ytan, då har man tagit för mycket, vissa vaxer kan vara 
medelhårda dessa behöver gnidas in med mycket kraft. Vid applicering är det viktigt att tänka 
på att följa ådringsriktningen i träet, annars syns tydliga märken efter appliceringen på ytan.  

 Det finns en uppsjö av populärlitteratur om hur man renoverar och underhåller möbler. Jag 
har vid flera tillfällen läst mig till att man ska applicera vaxet i cirkelrörelser, denna metod 
avfärdar jag eftersom om man inte vet exakta egenskaper hos vaxet är chansen stor att det 
hinner stelna och då lämnar synliga spår på ytan som är svåra att få bort även vid polering.  

Den enda gången det kan vara befogat att använda cirkelrörelser vid applicering av vax är om 
ytan ska porfyllas. I ” Conservation of Furniture” (Rivers, Umney, 2003), beskrivs en 
appliceringsmetod som används när man ska lägga ett impregneringsvax som ska tränga in i 
fibrerna på obehandlat trä. Där appliceras först vaxet med pensel och får vila tills 
lösningsmedlet avdunstat. Därefter använder man en polersudd lätt fuktad med terpentin, som 
används för att i cirkelrörelser polera ihop ytan så att vaxet verkligen tränger ner i alla fibrer. 
Proceduren kan upprepas flera gånger. Slutligen torkas ytan av med en polersudd fuktad med 
metylalkohol tills ytan är jämn och kladdfri.  

En annan variant för att undvika överdosering är att lägga vaxet i bomullstrasan och vira ihop 
den likt en polersudd och gnida i träets fiberriktning, denna metod beskriver till exempel 
B.Tunberg i ”Laga gamla möbler” (1994) och  även Rivers/Umney beskriver denna 
appliceringsmetod i ”Conservation of Furniture”.  

En annan metod är att applicera vaxet med pensel eller borste, detta lämpar sig till flytande 
vaxfernissor eller till hårdvax där smältning är nödvändigt. Det kan också vara fördelaktigt 
när man applicerar vax på ojämna ytor eller gör vaxgjutningar. Det är en fördel om man 
klipper av borsten på penseln till cirka 2-2,5 cm så att penseln blir styvare. (Rivers, Umney, 
2003).   

Ibland kan vaxblandningarna härda så snabbt att de måste appliceras under värme, då kan 
applicering med pensel också vara att föredra.  

Efter man har applicerat vaxet bör det i de flesta fall få stå och härda så att lösningsmedlet 
hinner avdunsta, detta kan ta några timmar upp till ett dygn. Polerar man upp ytan för tidigt 
finns också risken att man avlägsnar vaxet helt, i stället för att enbart avlägsna överflödigt 
vax.  Poleringens syfte är att öka reflektionen i ytan så att den får en högre glans. Detta görs 
enkelt genom att ta en ren bomullstrasa, linnetrasa, sämskskinn eller polerborste och gnida 
eller borsta upp en lyster i ytan.  

Det finns undantag då man bör polera upp ytan omedelbart efter applicering. Detta gäller när 
man har vaxblandningar bestående av mycket hårda vaxer likt carnaubavax eller 
microcrystallinevax, dvs. vaxer men en hög smältpunkt. Väntar man tills att lösningsmedlet 
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avdunstat kan det vara svårt att polera upp en jämn yta i efterhand eftersom vaxet är för hårt 
och således svårt att med enbart friktion fördela jämnt eller få en hög glans.   

Vax har ända sedan antiken även använts till gjutning och modellering, vaxets smidighet gör 
det lätt att återge små detaljer som annars skulle vara svårt att återskapa. (Rivers, Umney, 
2003). Vax används dels för att göra en negativform, det vill säga ett modellerbart vax som 
formas runt originaldelen och som sedan fylls med ett annat material eller som själva 
fyllningsmaterialet, det vill säga den positiva formen.  

 

3.5 Underhåll av vaxade ytor och hur vax används 

Eftersom en vaxpolerad yta är relativt mjuk och känslig måste den underhållas med jämna 
mellanrum. I hemmamiljöer kan det handla om en till ett par gånger om året som en ny 
vaxpolering behöver göras, i museisammanhang ännu mer sällan.  

Ett stort problem med vaxade ytor är att de lätt drar till sig damm och smuts som kan förorena 
föremålet och påskynda nedbrytningsprocesser. Även risken för skadedjursangrepp ökar. 
Därför används vaxpoleringar främst på redan ytbehandlade ytor för att höja glansen och öka 
intrycket av djup i ytan. På detta sätt kan man få en fin yta igen utan att skada träets patina 
som skyddas av det underliggande lagret lack.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

4. Lösningsmedel  
 

4.1 Lösningsmedlets betydelse för vaxblandningen    

Lösningsmedel används dels till att lösa olika vaxer och hartser i en vaxblandning men det 
används också för att sänka vaxblandningens viskositet och få denna att väta och tränga 
djupare in i träytan. (Von Tell, Fjeldså, 1994) Med tiden avdunstar, i vissa fall också oxiderar, 
lösningsmedlet varvid endast vaxblandningen blir kvar på träytan. 
 

4.2 Vanligt förekommande lösningsmedel  

Här följer en kort beskrivning av några vanligt förekommande lösningsmedel och som 
förekommer i denna rapport. 

Etanol  

(Etylalkohol). Är en avfettande färglös vätska som i dagligvaruhandeln kallas sprit. 
Långvarig hudkontakt kan ge eksem men etanol är trots allt en av de skonsamaste 
lösningsmedlen. Framställs antingen genom kemisk framtagning ur råolja eller 
utvinning av biprodukter vid framställning av sulfitcellulosa. (Von Tell, Fjeldså, 
1994).   

Terpentin  

Är eterisk olja som vid nytillverkat tillstånd är en färglös vätska som utvinns ur 
antingen oljehaltiga frön från pistagemandel (Pistagia lentiscus) eller ur sekret såsom 
kåda och balsam från vissa barrträd. (Von Tell, Fjeldså, 1994) Terpentin består av 
olika slags terpener såsom alfa-pinen, beta-pinen, delta3-caren och sylvestren 
beroende på vilket träd de utvinns från, (Wibo färg AB, 2013). 

Vid avdunstning i luften blir terpentin en seg klibbig fast massa. Genom oxidering 
skiftar den färglösa terpentinen till ljusgul och vidare till brungul kulör. (Meyer, 
1952).   

Balsamterpentin   

Utvinns ur den mjölkaktiga ”vätska” (balsam) som främst kommer från träsläktet 
Abies dit till exempel silvergran (Abies pectinata) tillhör. Balsamterpentin utvinns 
även ur vissa tallarter. (Von Tell, Fjeldså, 1994). Terpentinet erhålls genom att med 
hjälp av vattenånga transformera vätskan till gasform och sedan sänka värmen så det 
återgår till flytande form igen, (Wibo färg AB, 2013). Balsamterpentin innehåller en 
låg mängd delta3- caren vilket har visat sig vara den mest allergiframkallande 
terpenen. (Kulturhantverkarna, 2013)    

Venetianskt terpentin  

Utvinns ur stammen på lärkträdet (Larix decidua). Detta terpentin är väldigt rikt på 
kåda vilket gör den gulare och mer tjockflytande än vanliga terpentiner. Venetianskt 
terpentin har använts inom måleri sedan medeltiden eftersom den tjocka konsistensen 
lämpar sig bra som bindemedel. (Wibo färg AB 2013) 
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Franskt terpentin  

Framställs genom destillering av balsamterpentin och innehåller höga mängder pinen. 
Fransk terpentin används främst till konstnärsbruk.  

I Sverige utvinns terpentin främst ur tall (Pinus sylvestris) och olika sorters gran. Den 
svenska terpentinen innehåller huvudsakligen sylvestren och betydande mängder 
delta3 caren. Svensk terpentin utvinns som en biprodukt vid 
papppersmassatillverkning. (Östman, 1994). 

Terpentin är ett väldigt hälsoskadligt medel för kroppen som lätt tar upp dess olika 
ämnen via luftvägar och via direktkontakt med huden, något som kan leda till 
huvudvärk och yrsel och i extrema fall till medvetslöshet. Den är också självantandlig 
om det absorberats i trasor eller sågspån. (Von Tell. Fjeldså, 1994). 

Lacknafta  

(Kristallolja) En avfettande färglös vätska som utvinns ur petroleum. Den används 
främst som lös- och spädningsmedel för färg och lacker. Lacknafta har tagit över 
terpentinets roll som det främsta lösningsmedlet inom industrin på grund av att den är 
billigare och mindre hälsovådligt.  (Von Tell, Fjeldså, 1994), (Tunberg, 1994).   

Alifatnafta  

En annan typ av petroleumnafta som är lågaromatisk och som framställs genom 
fraktionerad destillering av bergolja. (Von Tell, Fjeldså, 1994). Alifatnafta är något 
skonsammare för hälsa och miljö än lacknafta.    

Mineralolja  

(Paraffinolja), utvinns ur petroleum. Detta är en färg och doftfri olja som därför 
lämpar sig till inoljning av ytor som kommer i kontakt med livsmedel. Det är en icke 
torkande olja men som i kombination med andra vaxer och oljor kan bilda en klibbfri 
yta. (Von Tell, 1994)  

Lavendelolja  

Utvinns via destillation av lavendel (Lavandula vera) med hjälp av vattenånga. Detta 
är en icke torkande färglös eller gul olja som doftar lavendel. Det förekommer en 
annan variant av lavendelolja i handeln som går under benämningen spikolja och som 
utvinns från Lavandula spica. Används för att förstärka lösningseffekten av vaxer och 
hartser. ( Meyer, 1952) 

Olivolja          

Är en fet olja som utvinns ur oliver. Det speciella med olivolja är att den är en icke 
torkande olja. (Edlinger mfl, 1997), om kärnan avlägsnas vid kallpressningen går oljan 
under benämningen jungfruolja. (Meyer, 1952). 
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Valnötsolja 

Utvinns ur valnötter från valnötsträdet (Juglans regia). Valnötsolja är en torkande olja 
som inom några dagar bildar en tunn glansig hinna. Den är olöslig i vatten, glycerin 
och alkohol men går bra att lösa med vegetabiliska och eteriska oljor samt uppvärmd 
med hartser och vaxer. Vanligt bindemedel i konstnärsmaterial. 
(Shenet/ravaror/valnotsolja, 2013).  

Aceton          

Är en färglös lättflytande skarpt luktande vätska som framställs ur petroleum. Detta är 
en vattenlöslig och mycket brandfarlig vätska. Den verkar snabbt på ytor, därför bör 
den appliceras försiktigt och kan med fördel spädas ut. Dess starka 
upplösningsförmåga gör den lämplig till att tvätta rent ytor från smuts och tidigare 
ytbehandlingar. (Encyclopedia of Antique Restoration and Maintenance, 1974).  

Ammoniak  
Är en lättflytande färglös förening av kväve och väte. Ammoniak har en extrem stark 
och irriterande lukt varför den oftast förekommer i utspädd form. Den används för 
rengöring av olika material. Man bör med avseende på hälso- och säkerhetsaspekter 
vara ytterst försiktig när man använder ammoniak. Det är viktigt att använda handskar 
och sörja för god ventilation. Arbeta med avseende på hälsoaspekter och föremålets 
"säkerhet" i korta pass. använd inte ammoniakblandningar på bemålade ytor om inte 
syftet är att strippa ytan. Från färg. Vissa träslag kan missfärgas och blekas av 
ammoniak. (Encyclopedia of Antique Restoration and Maintenance, 1974).   

 

 

4.3 Hartser 

Naturhartser kommer främst från trädkåda från olika geologiska perioder. De kan indelas i 
fossila, halvfossila och recenta (nutida) hartser. Idag finns även flera olika syntetiskt 
framtagna hartser.  

Dammar   

Den mest vanligen förekommande naturhartsen. Dammar utvinns genom ett snitt i 
stammen från träd i släktet (Shorea). Dammar är en hård men spröd harts. Appliceras 
ett för tjockt lager tenderar ytan att krackelera. (Kremer-Pigmente, 2013). Detta kan 
man tydligt se på gamla målningar som är bestrukna med dammarfernissa.  

Manila kopal  

  Kommer från en harts som utsöndras från bladen på trädet Agathis, (Von Tell, 
Fjeldså, 1994) Från början tillverkades den enbart på Filippinerna, varvid den har fått 
sitt namn efter huvudstaden, idag är det största exportlandet Indien.  (Kremer-
Pigmente, 2013).  
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Kolofonium  

Detta är en harts som består av biprodukter som tillvaratas vid destilleringen av 
terpentin. Kolofonium är mjukare än dammar och manila kopal och används ofta 
som bindemedel eller förtjockningsmedel i olika lacker, bland annat cellulosalack. 
(Von Tell, Fjeldså, 1994). 

Gemensamt för alla hartser är att de inte är lösliga i alkohol utan löses i antingen 
terpentin eller nafta.   

 

 

Figur 2. Harts 
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5. Tillverkning av recepten   
 

Alla recepten i denna studie har framtagits i Carl Malmstens Furniture Studies laboratorium 
men går enkelt att blanda ihop var som helst bara man har tillgång till en kokplatta och en 
våg.  

I vissa recept har det bytts ut ingredienser mot likvärdiga produkter, detta på grund av att 
produkten inte funnits att tillgå när arbetet med denna studie genomfördes. Detta anses 
befogat eftersom målet med denna rapport är att presentera enkla vaxrecept där det ska vara 
lätt att få tag i alla ingredienser.   

I rapporten är alla volymmått omvandlade till gram eller milliliter, alla mått på vax angivna i 
torrvikt och alla mått på hartser i upplöst tillstånd. I rapporten redovisas först 
originaluppskriften på originalspråk och sedan en reviderad receptuppskrift som ligger till 
grund för studien.  I avslutningen på kapitel 7 diskuteras och analyseras vad som kunde ha 
gjorts annorlunda, varför resultaten blev som de blev och ytterligare reviderade recept som 
sedan ligger till grund för receptboken: Vax- en receptbok för möbler och kulturvård. (Sandin, 
2013).   
   
Alla vaxer har smälts med hjälp av vattenbad där antingen en glasskål eller en metallskål 
använts ovanpå en kastrull av rostfritt stål. Carnaubavax smälts alltid först på grund av dess 
höga smältpunkt. I denna studie har jag enbart använt blekt bivax.  

Alla lösningsmedel tillsätts efter att vaxet smälts och avtagits från värmekällan för att undvika 
brandfara. Alla hartslösningar har upplösts i balsamterpentin och silats genom ett grovmaskigt 
hushållspapper av märket Torky.  

Tillverkningsprocesser redovisas endast i den mån de skiljer sig från ovan beskrivna 
vattenbadsprocess, annars kommer jag enbart referera det till vattenbad.  Gemensamt för 
testerna är att de fått härda/torka i cirka ett dygn mellan applicering och polering. Jag har 
individuellt testat mig fram till vilken appliceringsmetod jag funnit mest lättanvänd.  Jag har 
använt mig av 250 ml glasburkar med metallock för förvaring av vaxerna.   

Provbitarna i denna studie bestod i 30x30 cm björk- och valnötsfanerade MDF skivor som 
putsats med 280 slippapper. Varje vax applicerades på fyra provbitar varvid två på vardera 
obehandlad björkfaner och obehandlat valnötsfaner. Eftersom vax oftast används på tidigare 
behandlade ytor gjordes även prover på såväl björk- och valnötsfanerade ytor på en 
ytbehandlingsgrund bestående av tolv lager schellackpolityr. Tillverkningsprocesser redovisas 
endast i den mån de skiljer sig från ovan. 

 



15 
 

   

Figur 3. Vattenbad med vax  
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5.1  Recept 1 

Detta recept är hämtat från hemsidan woodnotes.com som är en brittisk hemsida skapad 2010 
av författaren till boken The Ultimate Woodworking Bible, Ben Plewes. Detta är en hemsida 
som riktar sig till hobbysnickare.  

Plewes skriver en grundlig beskrivning över hur man bereder vaxet på hemsidan.   

 

Orginalrecept, publicerat 4 Augusti 2012  

25 grams beeswax 
25 grams paraffin wax 
Tablespoon of carnauba wax  
130 ml pure turpentine 

Reviderat recept  

25g blekt bivax  
25 g paraffinvax 
5 g carnaubavax 
130 ml ren terpentin  

 

• Först värms ett vattenbad upp till vattnets kokpunkt, sedan tas hela kastrullen av 
värmekällan varvid carnaubavaxet läggs i skålen, sedan hälls hälften av terpentinet på 
vaxet och så rörs blandningen om tills vaxet har löst sig helt. Häll på resterande mängd 
terpentin, följt av bi-och paraffinvaxet. Rör tills allt har löst sig i terpentinet.  

• Om det inte löser sig kan man värma på nytt vatten och byta ut det mot det avsvalnade 
vattnet. 

• Vaxblandningen hälls över i en glasburk som får svalna några timmar.  

• Denna vaxblandning är enkel att applicera jämnt över proverna, då den har en 
halvmjuk konsistens. Jag valde att använda bomullstrassel för applicering.  

• Det taktila resultatet efter polering är en halvmatt glans med en len yta. De 
schellackytbehandlade skivorna får en högre glans än de obehandlade skivorna.    
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5.2  Recept 2 

Detta recept har hämtats från hemsidan wytchofthenorth.wordpress.com, som i sin tur hämtat 
receptet från boken Herbal Housekeeping Simple Recipes for a Naturally Clean Abode av 
Sandy Maine.   

Orginalrecept publicerat 29 juni 2011  

¼ cup carnaubawax  

2 tablespoons of beewax 

1 ¼ cup olive oil  

1 teaspoon lavender oil  

 

Reviderat recept  

60 ml carnaubavax  

30 ml blekt bivax 

310 ml olivolja  

5 ml lavendelolja  

 

• Eftersom detta recept innehåller olivolja vilket inte har en hög brandriskfaktor går det 
att blanda i vaxet och olivoljan i vattenbadet på kokplattan eller direkt i en kastrull. 

• Efter att vaxet smält tas vattenbadet av från värmekällan och lavendeloljan, som är 
brandfarlig, tillsätts. 

• Denna vaxblandning blir något hårdare i konsistensen och är lättare att applicera med 
en bomullstrasa.  

• Det taktila resultatet efter polering är en halvmatt yta som känns lätt oljig. De 
obehandlade proverna är något mörkare i färgtonen än de schellackbehandlade. 
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5.3  Recept 3  

Detta recept hittades i boken Goda råd för alla av Nina Ynkers (1999), en bok med tips för 
hem och hushåll.   

Ynkers beskriver det som ett blankmedel. ”Skär ner vaxet och låt det smälta i en kastrull med 
terpentin, tillsätt ammoniaken och rör om väl. Låt stå och dra 2-3 dagar tills röran blivit tjock 
och mjölkliknande”, sida 145-146. 

 

Originalrecept, (Ynkers 1999)  

En liten flaska terpentin  

55 g vitt bivax  

1 tsk ammoniak  

 

Reviderat recept  

200 ml ren terpentin 

25 g blekt bivax  

2,5 ml ammoniak  

 
• Detta recept tillreds genom vattenbad. 

• Resultatet blir en trögflytande lätt porös vaxblandning som är lätt att applicera med 
bomullstrassel.  

• Det taktila resultatet efter polering är en halvmatt yta som känns lätt klibbig på de 
schellackytbehandlade proverna, färgtonen blir också något mörkare på dessa prover.    
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5.4  Recept 4  

Detta recept hittades i det danska kartoteket Receptsamling, Nationalmuseum Köpenhamn, 
Farvekonservering (1980). Detta är en sammanställning av recept från olika museer och 
konservatorer. Som referens till detta recept anges Philippot.   

Här står det beskrivet som ”vokblandning til imprӕgnering af tӕrbilleder fra forside” 

 

Originalrecept, katalognummer 01.04.06  

60 g voks 

35 g kolofonium  

15 g venetianskt terpentin  

25 ccm lavendelolie 

 

Reviderat recept  

30 g blekt bivax  

30 g carnaubavax  

35g kolofoniumlösning 

15 g terpentin 

15 ml lavendelolja 

 

• Vaxet smälts i vattenbad, sedan hälls en blandning av lösningsmedlen i.   

• Resultatet blir en väldigt hård mörk och gulbrun vax. Detta vax måste således smältas 
innan applicering,  

• Detta vax måste appliceras under konstant värme, t.ex. med hjälp av värmepistol och 
bomullstrasa. Resultatet blir en jämn och högglansig yta.  
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5.5  Recept 5  

Detta recept bygger på en vanligt förekommande regel för vaxblandningar nämligen en del 
vax till fyra delar lösningsmedel. I detta fall terpentin.   

Grundreceptet hämtades från hemsidan: 
http://codesmiths.com/shed/workshop/recipes/waxpolish.htm.  

 

Recept tillverkat med terpentin 

30 ml blekt bivax 

20 ml blekt carnaubavax 

10 ml candelillavax 

250 ml terpentin  

 

• Vaxblandningen tillreds genom vattenbad. 

• Detta är ett medelhårt vax som är lättapplicerat med bomullstrassel.   

• Det taktila resultatet på detta vax är en matt och sträv yta som är lätt klibbig till en 

början, den blir något glansigare efter polering. De schellackytbehandlade provbitarna 

blir något mörkare och intensivare i färgtonen.  
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5.6  Recept 6  

Detta recept bygger på en vanligt förekommande regel för vaxblandningar nämligen en del 
vax till fyra delar lösningsmedel. I detta fall alifatnafta.   

Grundreceptet hämtades från hemsidan: 
http://codesmiths.com/shed/workshop/recipes/waxpolish.htm.  

 

Recept tillverkat med alifatnafta 

15 ml blekt bivax  

10 ml blekt carnaubavax  

5 ml candelillavax  

125 ml alifatnafta  

 

• Här används den mer skonsammare naftan, alifatnafta. Men det går lika bra att 
använda den mer vanliga lacknaftan. 

• Receptet tillreds med vattenbad.  

• Resultatet blir ett relativt hårt, ljust vax som är lättapplicerat med bomullstrassel.  

• Det taktila resultatet av ytan efter polering är väldigt matt men ändå len. På de 
obehandlade provbitarna kan man se hur vaxet har krupit in i porerna. De 
ytbehandlade ytorna blir något mörkare i färgtonen.  
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5.7  Recept 7 

Detta recept bygger på en vanligt förekommande regel för vaxblandningar nämligen en del 
vax till fyra delar lösningsmedel. I detta fall mineralolja.   

Grundreceptet hämtades från hemsidan: 
http://codesmiths.com/shed/workshop/recipes/waxpolish.htm.  

 

Recept tillverkat med mineralolja 

30 ml blekt bivax  

20 ml blekt carnaubavax 

10 ml candelillavax 

250 ml mineralolja  

 
• Receptet tillreds med vattenbad.  

• Ett medelhårt ljust vax som är lättapplicerat med bomullstrasa.  

• Det taktila resultatet gav en högglansig yta men lätt oljig främst på de obehandlade 
provbitarna. De visuella skillnaderna mellan proverna är inte märkbart.  
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5.8  Recept 8  

Detta recept hittades i kartoteket Receptsamling, National museum Köpenhamn, 
Farvekonservering (1980). Där detta recept refereras till Kunst mus. 

Receptet rekommenderas till rentoilering vilket är en teknik inom målerikonservering där man 
avlägsnar färgskiktet och lägger över det på en ny duk. (National encyklopedin, 2013). 

 

Originalrecept, katalognummer: 01.07.01  

7 dele bivoks 

2 dele dammarharpiks  

1 del elemi  

 

Reviderat recept  

70 ml blekt bivax 

20 ml dammarlösning  

10 ml manila kopallösning  

”Dammarharpiksen smeltes først. Voksblandningen varmes i vandbad. Bruges til ӕldre 
malerier. Elemi tjener til at gøre voksblandingen mere smidig”.  

 

• Först löses hartserna och silas av, här löses de 50/50 i balsamterpentin. Detta måste 
göras minst ett dygn innan receptet ska göras.  

• Sedan tillreds receptet med vattenbad.   

• Det blir ett ljust medelhårt vax, som liknar läppbalsam. Resultatet ger en matt yta på 
schellack och en blank yta på obehandlat trä.  

• Detta vax är svårapplicerat och det krävs mycket gnidande. Det är svårt att få en jämn 
yta och det fastnar lätt smuts som senare är svårt att avlägsna.  
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5.9  Recept 9  

Detta recept har jag hittat i f.d. målerikonservator Ola Wersterudds anteckningar vid 
Stockholms stadsmuseum. Den beskrivs som ”Fernissa – dammar – sidenmatt”.  

”Använd första gången till större pastos skoltavla. Gustav Unman 1904 veteskörd Lidingö 
FD:108 77/89.” 

 

Originalrecept  

25 g blekt bivax 

225g vernice damar natural  

Prof di volo Firenze 

25 g dammar/ veg.terp 1:1  

50 g veg.terp. balsam  

 

Reviderat recept 

250 g dammarfernissa  

25g blekt bivax  

50 ml balsamterpentin

 

• Detta är en vaxfernissa vilket innebär att det den är i flytande form. 

• Fernissan appliceras med pensel.  

• Det taktila resultatet blir en högglansig yta som känns halvmatt främst på de 
schellackytbehandlade ytorna. Den smuts som hade fastnat vid appliceringen försvann 
vid poleringen. Skillnaden i visuellt intryck av färgtonen på obehandlad respektive 
schellackytbehandlad är inte markant.  
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5.10  Recept 10  

Detta recept bygger på en vanligt förekommande regel för vaxblandningar nämligen en del 
vax till fyra delar lösningsmedel. I detta fall carnauba- och candelillavax samt valnötsolja.   

På hemsidan Amberdusich.com som profilerar sig som miljövänliga gavs olika förslag på 
oljor som lösningsmedel t.ex. oliv, cocos, jojoba och valnöt. Alla dessa oljor är miljövänliga 
lösningsmedel.  

 

Recept tillverkat 2013-04-10  

10 ml carnaubavax 

10 ml candelillavax 

80 ml valnötsolja  

• Receptet tillreds med vattenbad. 

• Detta vax är svårt att applicera och svårt att få en jämn yta. Vaxet måste 
återuppvärmas innan applicering. 

• Det taktila resultatet är en halvmatt yta som känns och extremt oljig, främst på 
valnötsprovbitarna. Det är ingen visuell skillnad i färgton mellan de obehandlade 
provbitarna och de schellackbehandlade. Det går lätt att torka av ytan från damm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

5.11  Recept 11 och 12  

De två sista recepten i denna studie är baserade på Mikrokristallina vaxer. I båda fallen är 
lösningsmedelet alifatnafta de är baserade på ett recept från kartoteket Receptsamling, 
National museet Köpenhamn, Farvekonservering (1980). De refererar till O.A. 
Nationalmuseet (1960). Det benämns som en mattfernissa.  

 

Originalrecept katalognummer 01.13.02 

100 ccm A.W.2 (polycyclohexanon) i varnolin 1:1  

500 ccm Varnolin (petroleumfraktion k.p. 150-210°C ) 

100 g Cosmolloid (mikrokrystallinskt voks) 

Ccm= kubik centimeter 

Detta recept var på grund av bristfällande kunskaper i kemi svårtydligt till en början, först 
gjordes ett lösningsförsök med varnolen, vilket är en kristallolja den mest kända sorten är 
lacknafta.  

 

Recept 11 

50 g Mikrokristallin vax  

250 ml Alifatnafta  

• Receptet bereds med vattenbad.  

• Detta blir ett flytande grumligt vax som appliceras med en bomullstrasa.   

• Det taktila resultatet är en matt och sträv yta, de schellackbehandlade proverna är 
mattare än de obehandlade, främst på björk.  

• När receptet forskades vidare på förstods det att polycyclohexanon syftar på ett ketone 
resin varvid aceton är en ketone.  

• Därför provas receptet igen där andelen alifatnafta minskas för fastare konsistens och 
aceton tillsätts. 

 

 

 

 



27 
 

 

Recept 12 

50 g Mikrokristallin vax  

50 ml Alifatnafta 

10 ml Aceton  

• Det taktila resultatet blir en mjuk men fast vax som efter polering känns lätt oljig 
speciellt på den schellackbehandlade valnöten. Det visuella intrycket är något matt i 
uttrycket.  
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6.  Sammanställning och resultat av utförda 
provtagningar 

 

6.1 Hur provtagningarna gick till  

Syftet med provtagningarna var att se hur de olika vaxblandningarna reagerade på yttre 
påfrestningar så som vatten, alkohol och värme som är vanligt förekommande i vardagen.  

Provtagningarna utfördes genom att ett glas med denaturerat vatten ställdes på varje provskiva 
efter att glasbotten doppats i en kanna med denaturerat vatten två gånger. Samtidigt 
placerades ett liknande glas bredvid men med 99,5% etanol utspädd i vatten till en 10 % 
lösning. Detta för att ge ett mer adekvat resultat eftersom det sällan brukas ren alkohol i 
hemmamiljöer. Även dessa provglas doppades i etanollösningen två gånger innan den 
placerades på provskivorna. Samtliga prover fick stå orörda under cirka 24 timmar.  

Även värmeprover genomfördes, först genom att ställa en porslinskopp med hett vatten på 
provskivorna, men detta gav inget synligt resultat.  Därför gjordes ytterligare värmetester 
denna gång genom att sandpåsar som uppvärmts upp till 60 grader i en varmluftsugn lades på 
skivorna. Detta för att få en närmare kontaktyta mellan värmekällan och ytan, men inte heller 
denna gång gav provtagningen något resultat. Varvid beslutet om att alla recept förutom ett 
klarade värme bra. Därför har ingen fortsatt analys av värmebeständighet gjorts i denna 
rapport.  

Slutligen genomfördes även en mätning av glansvärdet (se bilaga 1) hos de olika proverna 
genom att använda en glansmätningsmaskin av märket Rhopoint Instrument, Gloss- Haze 
Distinctness of Image Goniophotometer. 

 

Figur 4. Glansmätare 
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6.2  Sammanställning av provresultat  

Här redovisas resultaten i två tabeller, i den första recept 1-6 och i den andra recept 7-12. 
Sedan jämförs de olika vaxblandningarna efter vilket lösningsmedel som använts eller vilket 
vax som är huvudingrediens. Slutligen jämfördes de tre blandningarna 5,6 och 7 där 
vaxproportionerna var lika men olika lösningsmedel använts.  Indelningen är efter 
kategorierna: hartsbaserade vaxer, oljebaserade vaxer, terpentinbaserade vaxer, 
microcrystalinne vaxbaserade och de tre ovan nämnda vaxerna. Vissa av vaxblandningarna 
dyker upp under flera jämförelsetester.  

 

 

 

Figur 5. Fukttest 
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Tabell 1 
Test, recept 

1 2 3 4 5 6 

Vatten YB 8 
VY 5 

YB 10 
YV10 

YB 6 
YV 4 

YB 10 
YV 9 

YB 8 
YV 3 

YB 4 
YV 5 

OB 5 
OV 5 

OB 9 
OV 7 

OB 5 
OV3 

OB 6 
OV 3 

OB 5 
OV 3 
 

OB 5 
OV 3 

Alkohol 10 % YB 8 
YV 7 

YB 10 
YV 10 

YB 7 
YV 6 

YB 10 
YV 10 

YB 6 
YV 6 

YB 6 
YV6 

OB 5 
OV 3 

OB 9 
OV 8 

OB 5 
OV 3 

OB 3 
OV 3 

OB 5 
OV 3 

OB 5 
OV3 

Värme Obehan
-dlad 
Yta, 
svaga  
märken 

Ej 
synligt 

Ej  
synligt 

Ej  
synligt 

Ej  
synligt 

Ej  
synligt 

Glansvärde 
Schellackbehandlad 
Björk 
 

+ 25,5 
-18,2 
M 20,8 

 

+13,0 
-9,3 
 M 
11,3 

+22,7 
-15,4 
M 19,9 

+42,0 
-24,6 
M 29,0 

+30,7 
-17,5 
M 21,8 

+29,1 
-14,3 
M 19,7 

Glansvärde 
Schellackbehandlad 
Valnöt 

+33,3 
-19,9 
M 25,3 

+11,2 
-7,6 
M 9,1 

+22,1 
-15,0 
M 19,6 

+42,0 
-24,3 
M 28,9 

+35,6 
-21,5 
M 25,8 

+22,1 
-14,6 
M 18,2 

Glansvärde 
Obehandlad  
Björk 

+15,8 
-12,6 
M 14,0 

+8,2 
-6,9 
M 7,5 

+8,6 
-7,0 
M 7,9 

+12,9 
-7,4 
M 10,0 
 

+9 
-7,9 
M 8,4 

+6,9 
-5,5 
M 6,4 

Glansvärde  
Obehandlad 
Valnöt 

+15,8 
-8,4 
M 12 
 

+3,9 
-3,2 
M 3,5 
 

+9,7 
-4,9 
 M 7,5 
 

+8,8 
-3,7 
M 7,0 
 

+11,3 
7,6 
M 9,0 
 

+5,1 
-4,2 
M 4,7 
 

 

YB, Ytbehandlad Björk 

YV, Ytbehandlad Valnöt 

OB, Obehandlad Björk 

OV, Obehandlad Valnöt  

 

Skala 1-10, 10 = högsta betyg   

+ = Högsta värde 

- = Lägsta värde 

M = Medelvärde 
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Tabell 2  
Test, recept 

7 8 9 10 11 12 

Vatten YB 6 
VY 3 

YB 7  
YV 4 

YB 7 
YV 7 

YB 7 
YV 10 

YB 6 
YV 5 

YB 4 
YV 4 

OB 10 
OV 5 

OB 10 
OV 8 

OB 10 
OV9 

OB 7 
OV 6 

OB 5 
OV 5 

OB 5 
OV 5 

Alkohol 10 % YB 9 
YV 9 

YB 8 
YV 9 

YB 8 
YV 8 

YB 8 
YV10 

YB 9 
YV 9 

YB9 
YV9 

OB 9 
OV 6 

OB 10 
OV 8 

OB 5 
OV 4 

OB 8 
OV 7 

OB5 
OV 5 

OB5 
OV5 

Värme Ej 
synligt 

Ej 
synligt 

Ej  
synligt 

Ej  
synligt 

Ej  
synligt 

Ej  
synligt 

Glansvärde 
Schellackbehandlad 
Björk 
 

+ 13,3 
-4,2 
M 8,0 
 

+15,5 
-11,1 
M 13,7 
 

+44,7 
-32,6 
M 37,9 
 

+12,7 
-8,6 
M 16,0 
 

+20,4 
-13,0 
M 16,0 
 

+25,3 
-15,1 
M19,5 
 

Glansvärde 
Schellackbehandlad 
Valnöt 

+21,1 
-14,6 
M 16,9 

+28,3 
-23,0 
M 25,1 
 

+39,7 
-25,4 
M 34,4 
 

+16,7 
-10,9 
M 14,4 
 

+21,5 
-15,6 
M 18,8 
 

+26,7 
-12,1 
M17,1 
 
 

Glansvärde 
Obehandlad  
Björk 

+8,1 
-6,8 
M 7,3 
 

+34,5 
-17,9 
M 23,7 

+39,7 
-9 
M 22,7 
 

+9,6 
-8,6 
M 8,9 
 
 

+9,2 
-6,9 
M 7,7 
 

+13,1 
-9,8 
M 11,4 

Glansvärde  
Obehandlad 
Valnöt 

+4,1 
-2,8 
M 3,4 

+34,5 
-16 
M 21 

+9,3 
-6,1 
M 7,5 

+6,3 
-4,2 
M 4,9 
 

+6,8 
-4,3 
M 5,5 
 

+8,0 
-7,4 
M 7,6 
 

 

YB, Ytbehandlad Björk                                                  Skala 1-10, 10=högsta betyg 

YV, Ytbehandlad Valnöt                                           + = Högsta värde 

OB, Obehandlad Björk                                          - = Lägsta värde 

OV, Obehandlad Valnöt                                           M = Medelvärde 
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6.4  Jämförande studie, hartsbaserade vaxer 

Nr 4: blekt bivax, carnaubavax, kolofonium, terpentin, lavendelolja.  

Nr 8: blekt bivax, dammarlösning, manila kopal.  

Nr 9: blekt bivax, dammarlösning, balsamterpentin.  

• På de schellackytbehandlade provbitarna klarade sig nr 4 bäst där det inte gick att se 
några märken vare sig efter vatten eller alkohol.  
 

• Sämst på de schellackytbehandlade provbitarna klarade sig nr 9, där märkena var 
synbara förutom på björkfaner där det enbart var synligt i släpljus. Vattenfläckarna var 
värst.  
 

• På de obehandlade provbitarna har nr 8 klarat sig bäst, där enbart fläckarna på 
valnötsfaneret synders i släpljus. Genomgående på alla tester klarar sig björkfaner 
bättre än valnöt.  
 

• Sämsta resultatet på obehandlade ytor klarar sig nr 4, där alla fläckar är synliga.  

Sammanfattningsvis är nr 4 bäst till schellackytbehandlade ytor och nr 8 bäst för obehandlade 
ytor.  

På nr 4 är vatten- och alkoholfläckarna jämförelsevis lika på de obehandlade provskivorna. 
Glansvärdet på de schellackytbehandlade ytorna är bland de högsta i testet.  

På nr 8 är vattenfläckarna värst på de schellackytbehandlade ytorna främst på valnötsfaner. 
Glansvärdet på de obehandlade proverna är högt i hela testet.   

På nr 9 är vattenfläckarna värre än alkoholfläckarna, främst på de schellackytbehandlade 
provskivorna. Glansvärdet på de schellackytbehandlade proverna är det högsta i hela testet.   

Dessa hartsbaserade vaxer har de högsta glansvärdena i hela studien, anmärkningsvärt är dock 
att nr 8 har ett högre glansvärde på de obehandlade proverna vilket inget annat vaxprov i 
studien har.    
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6.5  Jämförande studie, oljebaserade vaxer 

Nr 2: blekt bivax, carnaubavax, oliv- och lavendelolja.  

Nr 7: blekt bivax, carnaubavax, candelillavax, mineralolja.  

Nr 10: carnaubavax, candelillavax, valnötsolja. 

• På de schellackbehandlade provbitarna klarar sig nr 2 bäst, där fläckarna inte är 
synbara förutom alkoholfläcken på valnötsfaner som dock enbart är synbart i släpljus.  
  

• Sämst klarar sig nr 7 som har tydliga fläckar främst efter vatten på valnötsfaner.  
 

• På de obehandlade provbitarna klarar sig nr 2 bäst, främst på björkfaner.  
 

• Sämst klarar sig nr 7, där både vatten- och alkoholfläckarna syns tydligt med en svart 
ring runt fläcken.  
 
Sammanfattningsvis är nr 2 bäst både på schellackytbehandlade ytor och obehandlade 
ytor.  
 
Sämst i testet klarar sig nr 7.  
 
På nr 2 är den obehandlade ytan något mörkare och djupare i färgtonen än den 
schellackytbehandlade på valnötsfaner men tvärtom på björkfaner. Glansvärdet är 
högst på schellacksytbehandlade björkfaner och lägst på obehandlat valnötsfaner, 
generellt sett över hela studien har den ett lågt glansvärde.  
 
På nr 7 klarar sig den schellacksytbehandlade björkfaneret bäst. Sämst klarar sig det 
schellacksytbehandlade valnötsfaneret. Glansvärdet är högst på 
schellacksytbehandlade valnötsfaner och lägst på obehandlat valnötsfaner.  
 
På nr 10 klarar sig schellactbehandlad valnötsfaner bäst, följt av obehandlat 
björkfaner. Sämst klarar sig obehandlat valnötsfaner följt av schellackbehandlade 
björkfaner. Glansvärdet är högst på schellacksytbehandlade björkfaner och lägst på 
obehandlat valnötsfaner.  
 
Generellt sett är resultaten på fläcktesten bra, sett över hela studien, det enda som 
sticker ut negativt är vattenfläck på nr 7 schellackytbehandlad valnötsfaner. Resultatet 
av glansvärdet är dock lågt.    
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6.6  Jämförande studie, terpentinbaserade vaxer  

 
Nr 1: blekt bivax, paraffinvax, carnaubavax, terpentin.  
 
Nr 3: blekt bivax, terpentin och ammoniak. 
 
Nr 4: blekt bivax carnaubavax, kolofonium, terpentin och lavendel olja.  
 
Nr 5: blekt bivax, carnaubavax, candelillavax och terpentin.  

 
• På de schellackbehandlade proverna klarar sig nr 4 bäst där fläckarna inte är synbara.  
• Sämsta resultat får nr 3 men på valnötsfaner är nr 3 och -5 likvärdiga men björkfaneret 

klarar provtagningen bättre på nr 3.  
• På de obehandlade proverna klarar sig nr 4 bäst på björkfaner, men nr 1 bäst på 

valnötsfaner.  
• Sämsta resultat får nr 3, främst på valnötsfaner.  

 

Sammanfattningsvis är nr 4 bäst i testet och nr 3 sämst.  

På nr 1 har ytbehandlat björkfaner bäst resultat, sämst resultat får obehandlad valnöt. Dessa är 
de enda proverna där svaga värmeskador uppstått på de obehandlade ytorna. Glansvärdet är 
högst på ytbehandlad yta men dock relativt höga även på obehandlad yta sett över hela 
studien.    

På nr 3 är fläckarna värst på obehandlad valnöt och minst på obehandlat björkfaner. Fläckarna 
är väldigt ljusa och matta. Glansvärdet är högst på schellacksytbehandlade björkfaner (dock 
bara hälften så högt som nr 4) lägst resultat får obehandlat valnötsfaner.   

På nr 4 är schellackbehandlade valnöt bäst medan obehandlad valnöt klarar fläcktestet sämst. 
Glansvärdet är högst på schellackbehandlade björkfaner och lägst på obehandlat valnötsfaner.   

Nr 5 är bäst på schellackbehandlade björkfaner och sämst på obehandlat valnötsfaner.  Ytan är 
väldigt matt på de obehandlade provskivorna.  Glansvärdet är högst på schellackbehandlade 
valnötsfaner och mycket lägre på obehandlat björkfaner. 

Generellt sett har alla prover dåliga resultat när det gäller fläckar på obehandlad valnöt. 
Glansvärderna är vid samtliga prover betydligt lägre på obehandlade ytor än mot 
schellacksytbehandlade ytor.  
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6.7  Jämförande studie, mikrokristallina vaxer 

Nr 11: mikrokristallinvax och alifatnafta (250 ml). 

Nr 12: mikrokristallinvax, alifatnafta (50 ml), aceton.  

På de schellackbehandlade proverna har ingen fläckar av alkohol. Bäst klarar sig nr 11 på 
björkfaner men skillnaden är inte markant.  

På de obehandlade proverna är nr 12 något bättre men skillnaden är inte här heller markant.  

Generellt är dessa prover likvärdiga. Glansvärdet är högst hos nr 12 schellackbehandlade 
valnötsfaner och lägst hos nr 11 obehandlade valnötsfaner, men värdena är snarlika.   

Den stora skillnaden ligger i ytans struktur där nr 12 är betydligt mer ”vaxig” och fet, den drar 
även till sig smuts. Nr 11 är mer matt och sträv i ytan.   

Nr 11 får bäst resultat på de schellackbehandlade ytorna där de klarar alkohol bäst. 
Glansvärdet är lågt främst på de obehandlade ytorna.  

Nr 12 får även den bäst resultat i fläkresistens testet på de schellackytbehandlade ytorna där 
de klarar alkohol bäst, glansvärdet är något högre generellt på alla prover jämfört med nr 11.  
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6.8  Jämförande studie, lösningsmedel: terpentin, alifatnafta och 
mineralolja  

Nr 5: blekt bivax, carnaubavax, candelillavax och terpentin. 

Nr 6: blekt bivax, carnaubavax, candelillavax och alifatnafta. 

Nr 7: blekt bivax, carnaubavax, candelillavax och mineralolja. 

 

• På de schellackbehandlade proverna klarar sig nr 7 bäst, främst på björkfaner. 
Generellt på samtliga prover har björkfaner klarat sig bäst. På valnötsfaner är det rätt 
jämnt mellan proverna men på samtliga är vattenfläckarna värst. Sämsta resultat får nr 
6 därför att även björkfaneret har synliga fläckar till skillnad från nr 5 och 7 där 
fläckarna enbart syns i släpljus.   
 

• På de obehandlade proverna klarar sig nr 7 bäst på valnötsfaner men nr 6 bäst på 
björkfaner. Sämst klarar sig dock nr 6 på valnötsfaner och nr 5 på björkfaner.  
 
Sammanfattningsvis klarar sig nr 7 bäst i test på schellackytbehandlade ytor, och på 
obehandlad valnöt och på obehandlat björkfaner nr 6.  
 
Nr 5 klarar sig bäst på schellackbehandlat björkfaner och sämst på schellackbehandlat 
valnötsfaner. Fläckarna på de obehandlade proverna har en mörk ring runt sig. 
Nyansskillnaden mellan schellackbehandlad och obehandlad yta är tydlig då den 
schellackbehandlade är mycket mörkare och djupare. Glansvärdet är högt på de 
schellackbehandlade proverna och väldigt lågt på de obehandlade proverna.  
 
Nr 6 klarar sig bäst på obehandlat björkfaner och sämst på obehandlat valnötsfaner.  
Nyansskillnaderna mellan schellackbehandlad och obehandlad yta är ännu tydligare än 
nr 5. Glansvärdet är medelhögt på de schellackbehandlade ytorna men lägst i test på de 
obehandlade ytorna.  
 
Nr 7 klarar sig bäst på schellackbehandlat björkfaner, sämst är resultatet på obehandlat 
valnötsfaner. Även här förekommer det mörka ringar runt märkena. Glansvärdet är 
generellt lågt både på schellacksytbehandlad och obehandlad yta.   
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7.  Resultat, observation och diskussion   
 
7.1  Recept 1  

7.1.1 Egenskaper  

Denna vaxblandning bestående av hälften bi- och hälften paraffinvax tillsammans med en 
femtedel carnaubavax och terpentin är lätttillverkad och lättapplicerad. Den ger ett halvmatt 
och lent resultat som är lätt att torka av. Den klarade fläcktestet medelbra. Den är dock det 
enda testet som visade skada av värme.  

 

7.1.2 Användningsområden  

Min rekommendation för användningsområde till detta recept är, till en yta som används ofta 
och där det förekommer mycket slitage och således behövs vaxas om med jämna mellanrum. 

 

7.1.3 Observation 

Paraffinvax tillsätts ofta som ett billigare komplement till naturvaxerna, vilket även är vanligt 
i kommersiella produkter.   

Trots den höga mängden vax gentemot lösningsmedel är detta ett relativt mjukt vax beroende 
på den lilla mängden carnaubavax. Att testet är det enda som inte klarar värmetestet kan bero 
på att det innehåller paraffinvax som kan ha en lägre smältpunkt än 60°C.   

 

7.1.4 Diskussion  

Hemsidan Woodnotes.co ger ett trovärdigt och seriöst intryck och visar en bred och allmän 
kunskap om finsnickeri. Receptet beskrivs noggrant med bilder och informerar om de olika 
ingredienserna. Ett bra tips som jag fick från denna sida och som jag tillämpade vid all 
beredning av vaxerna är att alltid måtta upp alla ingredienser innan man börjar eftersom man 
senare måste röra om vaxet konstant, så det inte bränner fast i skålen.  
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7.2  Recept 2  

7.2.1 Egenskaper  

Recept bestående av bi-och carnaubavax samt oliv-och lavendelolja vilket gör det till det mest 
miljövänliga vaxet. Detta vax är något hårdare i konsistensen än förgående recept men det är 
lätt applicerat ändå. Den klarar fläcktestet bra, framförallt på schellackytbehandlad yta där 
den är bäst i test. Detta är ett av de få prov där den obehandlade ytan är mörkare i tonen än 
den schellackbehandlade. Glansvärdet är dock inte så högt. 

 

7.2.2 Användningsområden  

Mina rekommendationer för detta vax är på en yta som utsätts för fukt. Lavendeloljan hjälper 
till att öka upplösningsförmågan, den hjälper också till att i viss mån inte dra till sig 
skadedjur, varvid jag rekommenderar användning på ställen där man vet att det kan vara 
fuktigt och risk för skadedjursangrepp.   

Anledningen till att de obehandlade provskivorna blir mörkare är därför att de icke torkande 
oljorna i detta recept väter ytorna och oxiderar sedan inte fullt ut, vilket gör att färgtonen 
förblir något mörkare. Därför bör man ej använda detta recept på antika möbler, då det finns 
risk för missfärgningar av originalytan.  

 

7.2.3 Observation  

Jag använde mig i denna studie av en eterisk lavendelolja som jag införskaffat i 
matvarubutiken, denna olja bör skilja sig från den lavendelolja som används till 
konstnärsmaterial. Jag lyckades inte få en fullständig innehållsdeklaration på den eteriska 
oljan och den enda säkerhetssymbol som finns är symbolen för vådligt ämne. På kremer-
pigmente.com hittar jag säkerhetsdatablad över deras lavendelolja där de deklarerar att detta 
är en hudirriterande, mycket hälsovådlig olja som ger bestående men på vattenorganismer om 
det kommer ut i naturen. Vilket får mig att dra slutsatsen att denna lavendelolja är betydligt 
mer koncentrerad och därvid starkare än den eteriska lavendelolja jag använt i denna studie. 
Naturligtvis kan denna detalj ha en avgörande roll för resultatet. Detta vax blir något hårdare i 
konsistensen än nr 1 på grund av en högre mängd carnaubavax.  

 

7.2.4 Diskussion  

Hemsidan <wytchofthenorth.wordpress.com> visar sig vid en närmare granskning vara en 
hemsida för spiritualism, vilket sänker dess trovärdighet i denna studie, dock är receptet i 
fråga hämtat från en ”Husmorsbok” och resultatet blir ett bra och användbart polervax.    

Jag följde instruktionen på hemsidan, men i efterhand skulle jag dock valt att ta av 
vattenbadet från kokplattan för att hålla samma rutin hela tiden, det är lätt och glömma vad 
man har i blandningen och då kan det lätt ske en olycka.   

.  
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7.3.  Recept 3  

7.3.1 Egenskaper  

Detta recept innehåller bivax, terpentin och ammoniak.  Detta ger ett halvmatt resultat. Och 
det är inte speciellt fläckresistent, framför allt inte på valnötsfaner.  

 

7.3.2 Användningsområden  

Denna studie bekräftar teorin att ammoniak inte lämpar sig till ytbehandling av trä, framförallt 
inte på en obehandlad yta. Det ger heller inte ett speciellt högt glansvärde.  

 

7.3.3 Observation  

Ynkers har skrivit flertalet liknande böcker om husmorstips som tar upp allt från 
fläckborttagning på textilier till livsmedelsupplysning till husapotek samt städguide. 

Jag valde att testa detta recept eftersom jag hittade en anteckning av Ola Westerudd, f d 
målerikonservator vid Stockholms Stadsmuseum som hävdade att vax och ammoniak aldrig 
bör blandas, (se bilaga 2). Dock beskriver han inte varför, så jag blev nyfiken att se hur 
resultatet skulle bli. 

Detta recept var ganska slarvigt beskrivet till exempel angavs en liten flaska terpentin i 
receptet, jag halverade receptet och använde mig då av 200 ml terpentin. Även 
tillverkningsanvisningarna var knapphänta, se sida 21. 

Resultatet på detta recept blev ett medelmåttigt vax som inte klarade fläcktestet vidare bra och 
som gav en matt glans.  

 

7.3.4 Diskussion  

Jag sökte vidare om vax med ammoniak och hittade ett recept på hemsidan 
http://codesmiths.com/shed/workshop/recipes/waxpolish.htm 

De hade ett liknande recept på ”skummat bivax” men med skillnaden att de spädde ut 
ammoniaken i vatten, något som vanligen görs när man använder ammoniak till rengöring i 
hushållet. Här avrådde de att använda vaxblandningen på mjuka träslag eller ben eftersom det 
kan lämna rester av vaxet, deras rekommendation var till läder.  

Jag letade vidare på internet om rekommendationer om ammoniak på läder, den enda källan 
som rekommenderade det var till rengöring av sadlar och andra läderdetaljer som använts till 
hästar. Men dock uppmanar de till aktsamhet och varnar att ammoniaken torkar ut lädret.  

Jag hade tänkt utesluta detta med ammoniak i vax ur slutredovisningen eftersom det verkade 
opålitligt, men hittade i studiens slutskede ett recept i Receptsamling, Nationalmuseum 
Köpenhamn, Farvekonservering (1980), (Se bilaga 3). Som referens anges National Gallery, 
London. Denna ”Ammoniak-vokpasta” används till att tvätta bort övermålningar. De 
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rekommenderar att lämna vaxpastan på i tre minuter och sedan tvätta noggrant bort med ren 
svamp. Inte förrän jag gjorde detta recept förstod jag jämförelsen till mjölkliknande eller 
skummat vax i de tidigare recepten.  Detta är receptet jag valde att ta med i min bok – Vax en 
receptbok för möbler och kulturvård, (Sandin, 2013).  

Jag gjorde några enkla tester med detta recept, bland annat att avlägsna blyerts och 
bläckfläckar vilket fungerade bra i jämförelse med vax nr 2. Jag rekommenderar att även 
tvätta ytan med lätt fuktad trasa för att förhindra att ammoniaken ligger kvar och bleker träet. 
Jag hänvisar även att använda det på redan vaxad yta eftersom det var det ända jag provat 
vaxet på i denna studie. Rekommendationen är även att inte använda vaxet på antika möbler.  

 

7.4  Recept 4  

7.4.1 Egenskaper  

Recept innehållande bivax, carnaubavax kolofonium, terpentin och lavendelolja Denna 
vaxblandning är extremt hård och måste först smältas för att appliceras sedan appliceras under 
konstant värme för att få en jämn yta. Den ger dock både en hög glans och fläckresistans på 
schellackytbehandlade ytor.  

 

7.4.2 Användningsområden  

Testerna bekräftade vad jag redan viste om vaxblandningen att detta vax inte lämpar sig till 
poleringsvax. Det är alldeles för hårt, detta är ett impregneringsvax. Min rekommendation till 
användningsområde är till tätning av flyg- eller spikhål eller som stabilisator i 
skadedjursangripet trä.  

Jag valde också att testa och göra om receptet, denna gång med kompositionen 70/30 % 
bivax/carnaubavax vilket gjorde det något mer lätthanterligt.  

 

7.4.3 Observationer  

Eftersom det i beskrivningen enbart stod vax i detta recept valde jag göra hälften bivax och 
hälften carnaubavax, detta resulterade i ett väldigt hårt svårapplicerat vax. Därför valde jag att 
revidera detta recept ytterligare och tog 2/3 bivax till 1/3 carnaubavax. Vilket gav ett bättre 
resultat, dock lämpar sig detta vax inte till ytbehandling om man inte har specialutrustning i 
form av en värmepistol. Där man kan få en tunn och jämn applicering, detta vax krackelerade 
lätt när ett för tjockt lager applicerades, troligen på grund av den höga mängden 
kolofoniumharts.   

Jag använde mig också av vanlig terpentin istället för venetiansk som innehåller mer kåda, 
detta har också troligen påverkat resultatet. Även en eterisk lavendelolja användes, om en 
lavendelolja avsedd för konstnärsbruk hade används är det möjligt att vaxblandningen blivit 
något smidigare att applicera.  

Enkla appliceringstester genomfördes på maskstunget trä och igensättning av borrhål med gott 
resultat.   
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7.4.4 Diskussion 

Detta recept hämtades från Receptsamling, Nationalmuseum Köpenhamn, Farvekonservering 
(1980). (Se bilaga 4). Där det beskrivs som ett impregneringsvax för träbilder. Detta är en 
trovärdig källa eftersom den används av Stockholms Stadsmuseums konservatorer, dock kan 
det bli lite felorienterat då det främst handlar om målerikonservering.  

Möjligen skulle en mindre mängd kolofonium möjliggjort att receptet blev mer lättapplicerat.   

 

7.5  Recept 5  

7.5.1 Egenskaper  

Recept innehållande bi- carnauba- candelillavax samt terpentin. En medelhård vaxblandning 
som dock var lättapplicerad. Resultatet blev en väldigt matt yta på obehandlat trä och 
högglansig yta på schellackbehandlat trä.  

 

7.5.2 Användningsområden  

Min rekommendation till användningsområde är på en redan ytbehandlad yta där man önskar 
en högglansig yta som är lätt att torka av.  

 

7.5.3 Observation  

I de tre recepten 5, 6, 7 har jag valt att ha samma delar vax men använt tre olika 
lösningsmedel för att få en jämförande studie av vilket lösningsmedel som lämpar sig bäst till 
olika ändamål.  

I nr 5 använde jag mig av det vanligaste lösningsmedlet terpentin. Vilket gav ett ljust lätt 
applicerat vax som klarade testerna bra.  

 

7.5.4 Diskussion  

Det som skiljer dessa recept från en klassisk vaxblandning är att jag valt att ha med en liten 
mängd candelillavax, vilket kan ses som en ersättning för den tidigare vanligt förekommande 
japanvaxet. 
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7.6  Recept 6 

7.6.1 Egenskaper  

Denna vaxblandning bestående av bi- carnauba och candelillavax samt alifatnafta ger ett 
väldigt matt och trist resultat på en obehandlad yta men ett medelbra värde på 
schellackbehandlade ytor.  

 

7.6.2 Användningsområden  

Min rekommendation är att inte använda denna vaxblandning på obehandlade ytor framför 
allt inte på mörka träslag. Detta är den vax som fått sämst betyg i den jämförande testen 
mellan nr 5, 6, 7. Därför väljer jag att inte ta med detta recept i min bok, Vax – en receptbok 
för möbler och kulturvård, (Sandin, 2013).  

 

7.6.3 Observation  

I detta recept har jag halverat mängden på grund av att jag använde mig av 250 ml burkar.  
Proportionerna är dock de samma.  

Jag valde att använda alifatnafta som lösningsmedel. I museivärlden föredras det att använda 
nafta framför terpentin efter som terpenerna lämnar olösliga rester. Lacknafta anses även 
skonsammare för objektet än terpentin som är ett starkare lösningsmedel. Dock används 
förmodligen mineralvax eller syntetiskt vax till.  

Mitt resultat av denna vaxblandning blev en väldigt matt och livlös yta på obehandlat trä men 
en medelhög glans på den schellackbehandlade ytan. Den klarade fläcktesten relativt dåligt. 
Därför beslutade jag att utesluta denna vaxblandning i min receptbok. 

 

7.6.4 Diskussion  

Kanske vidare tester skulle behövas för att få fram ett bättre resultat eftersom nafta som 
lösningsmedel föredras av så många, men i denna blandning rekommenderas den inte.  

 

7.7  Recept 7  

7.7.1 Egenskaper  

Denna vaxblandning bestående av Bi- carnauba och candelillavax samt mineralolja tar lång 
tid att torka och har till en början visuellt en högglansig yta. Samtidigt som den samlar på sig 
damm. När den väl har torkat blir ytan jämn och len. Den visuella nyansskillnaden mellan den 
schellackbehandlade och den obehandlade ytan är inte markant. Den klarar fläcktesterna bra. 

 

 



43 
 

7.7.2 Användningsområden  

Detta vax rekommenderas när en matt men len yta önskas. Den bör dock inte användas på 
antika möbler då den icke torkande oljan kan missfärga originalytan.  

 

7.7.3 Observation  

Detta recept baseras på mineralolja som lösningsmedel. Resultatet blir ett matteringsvax som 
tar några dagar att torka, på grund av den icke torkande mineraloljan.  

 

7.7.4 Diskussion  

Den stora fördelen är att mineralolja är skonsam mot hälsan och är på grund av sin lukt- och 
smakfria egenskap användbar i miljöer där man hanterar livsmedel. Nackdelen är dock att 
mineralolja inte är speciellt miljövänligt ur ett globalt perspektiv.  

 

7.8  Recept 8 

7.8.1 Egenskaper  

Detta recept innehåller enbart hartserna dammar och manila kopal som lösningsmedel till 
bivax. Detta gör det till en svårapplicerad vaxblandning där det är lätt att få en ojämn yta som 
drar till sig smuts.   

 

7.8.2 Användningsområden 

Denna vaxblandning lämpar sig således inte till polering, då den hartsrika blandningen lätt 
klumpar sig och är svår att applicera jämt över ytan. Den klarar fläcktesterna bäst på 
obehandlad yta där den även ger en mycket hög glans.  

Rekommendationen för detta vax är att istället använda det som vaxkitt.  

 

7.8.3 Observation 

Konsistensen på denna vaxblandning gör att den är lätt formbar enbart med fingrarna. Vilket 
även gör det lätt att applicera det med palettkniv eller spatel.  
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7.8.4 Diskussion   

När jag började med detta recept från Receptsamling, Nationalmuseum Köpenhamn, 
Farvekonservering (1980). ( se bilaga 5) var jag inte helt säker på rentoilering innebar, vilket 
jag givetvis borde ha kollat upp innan jag började. Detta recept gav ett svårapplicerat vax som 
lätt klumpade sig och låg som en ljus hinna på ytan och drog till sig smuts. Dock gav det ett 
väldigt högt glansvärde på obehandlat trä trots den ojämna ytan. Men det lämpar sig dock inte 
till ytbehandling. När jag läste på mer om rentoilering förstod jag att det borde ha en adhesiv 
effekt. Senare hittade jag ett recept i Stockholm stadsmuseums föremålskonservator Maria 
Sundströms anteckningar om ett vaxkitt som hade liknande proportioner vax och hartslösning, 
dock med något mer vax, (se bilaga 6). Därför provade jag denna vaxblandning som spackel 
istället där det gav ett mycket bättre resultat.    

Jag gjorde en dammarlösning med proportionerna 50/50 men detta blev för trögt och bildade 
en klump i botten, därför rekommenderar jag proportionerna 70 % lösningsmedel till 30 % 
dammar.  

Möjligen kan en ännu mer utspädd dammar- och manila kopallösning bidragit till en mer 
lättapplicerad vaxblandning som skulle kunna användas till polering.  

 

7.9  Recept 9  

7.9.1 Egenskaper  

Detta recept bestående av bivax, dammarharts och balsamterpentin ger en högblank yta som 
klarar fläcktestet relativt bra.  

 

7.9.2 Användningsområden 

Denna vaxfernissa appliceras lättast med pensel och poleras lätt upp till en högglansig yta 
som tål väta relativt bra främst på tidigare ytbehandlad yta. Min rekommendation är att 
applicera detta vax med korthårig pensel.  

 

7.9.3 Observation 

Till en början applicerade jag vaxfernissan med bomullstrasa men det var lätt att få för mycket 
och trasan bör vridas ur innan, jag noterade också att om en droppe fick ligga en kort stund på 
ytan bildades en fläck som var svår att få bort. Därför testade jag att applicera med pensel i 
stället, vilket gav ett bättre resultat.  
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7.9.4 Diskussion   

Detta recept hittade jag i f d målerikonservator Ola Westerudds anteckningar där den beskrivs 
som en sidenmatt fernissa som använts på en tavla. (se bilaga 7). 

Mitt resultat av denna fernissa på trä gav dock ett högblankt resultat främst på 
schellackbehandlade ytor.  

 

 

7.10  Recept 10  

7.10.1 Egenskaper  

Denna vaxblandning resulterar i ett hårdvax som måste smältas innan applicering, den ger en 
härlig doft av valnöt. Den ger ett halvmatt glansvärde och klarar fuktresistanstestet bra 
framför allt på schellackbehandlat valnötsfaner. 

 

7.10.2 Användningsområden 

Min rekommendation är att applicera små partier i taget med korthårig pensel. På björkfaner 
ger vaxblandningen ett lätt grått visuellt intryck. Därför rekommenderas denna vaxblandning 
till mörka träslag. Eftersom detta recept innehåller olja bör den ej användas på partiellt 
skadade ytor eller antika möbler där den kan ge ett fläckigt resultat.  

 

7.10.3 Observation 

Att använda enbart hårdvaxer var ingen god idé vilket jag upptäckte i och med 
provtagningarna och sedan även läste mig till, det blir väldigt svårt att applicera jämnt. Därför 
reviderade jag receptet och använde mig av dubbelt så mycket bivax som carnauba- och 
candelillavax tillsammans vilket gav ett mer lättapplicerat resultat.  

 

7.10.4 Diskussion   

Detta recept hittade jag på hemsidan <http://www.amberdusick.com> som profilerar sig som 
en miljövänlig hemsida. Jag valde att prova med valnötsolja, dels för att jag hade det att tillgå 
och dels för att se hur valnötsolja fungerar på valnötsträ respektive ett ljust träslag i detta fall 
björk. Jag ville också experimentera med hur ett vax skulle fungera om det bara innehöll 
hårda vaxer, i detta fall carnaubavax och candelillavax.  

Vid detta recept ställer jag mig fundersam över begreppet valnötsolja. På hemsidan beskrivs 
det mer som en matolja vilket inte stämmer in med den valnötsoljan jag införskaffat hos 
Kremer-pigmente. Där beskrivs den som ett sickativ, det vill säga ett ämne som hjälper till att 
torka oljor fortare. Så kanske skulle denna olja ha använts tillsammans med en annan olja.  
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7.11  Recept 11  

7.11.1 Egenskaper  

Detta vax bestående av enbart Mikrokristallinvax och alifatnafta får ses som ett experiment i 
att lösa Mikrokristallinvax.  

 

7.11.2 Användningsområden 

Denna vaxblandning rekommenderas inte till träytor.  

 

7.11.3 Observation 

Resultatet blir ett rinnigt, lättapplicerat vax som ger bäst resultat på redan ytbehandlad yta där 
den har en medelhög glans, dock blir ytan extremt sträv med ett lågt glansvärde på 
obehandlad yta.  

 

7.11.4 Diskussion   

Se rubrik 7.12.4  

 

7.12  Recept 12  

7.12.1 Egenskaper  

Detta vax är en vidare forskning av föregående microcrystallinevaxblandningen. Där även 
aceton tillförts.  

 

7.12.2 Användningsområden 

Denna vaxblandning rekommenderar inte till träytor.   

 

7.12.3 Observation 

Detta vax gav bäst resultat på obehandlade ytor. På redan ytbehandlade ytor bildar den lätt vitt 
fet och oljigt lager som lätt drar till sig smuts.  
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7.12.4 Diskussion   

De två sista recepten i denna studie involverar blandningar med Mikrokristallinvax. Dessa 
recept är de som har förbryllat mig mest under arbetets gång och som måste anses som 
experiment. Först hittande jag ett recept i Receptsamling, Nationalmuseum Köpenhamn, 
Farvekonservering (1980). (Se bilaga 8). Vilket jag inte tillfullo förstod, så jag gjorde två 
olika blandningar en innehållande enbart microcrystallinevax och alifatnafta den andra även 
innehållandes aceton. Inget av dessa recept gav ett gott resultat. Senare hittade jag ytterligare 
två recept i boken Materials for Conservation (1987) av C.V Horie. Han skriver även att en 
kombination av paraffinvax och microcrystallinevax rekommenderas till polervax, något som 
marknadens mest kända Mikrokristallina vaxblandning Renaissance wax innehåller.  

Jag gjorde ett sista försök till ett Mikrokristallinvax, bestående av paraffin- och 
Mikrokristallinvax, keton resinet- paraloid B72 löst i aceton samt alifatnafta. Blandningen gav 
en kraftig reaktion när paraloid B72 blandades i. Resultatet blev dock inte bättre än de tidigare 
försöken. Microcrysstalinevax beskrivs i recepten som matteringsvaxer, så troligen lämpar de 
sig inte till polervaxer över huvudtaget.  

På grund av tidsbrist beslutade jag att inte fortsätta mina prover med Mikrokristallinvax. Jag 
kände även att det drog iväg från grundtanken med projektet om ett enkelt, snabbt och 
miljövänligare vax. Jag kan således bara konstatera att det krävs en god förkunskap i ämnet 
och flera försiktighetsåtgärder vid tillverkning av Mikrokristallinavax.   

 

7.13  Sammanfattning av samtliga recept  

Sammanfattningsvis kan testerna visa att harts höjer glansen avsevärt i en vaxblandning 
samtidigt som det gör den svårapplicerad eftersom hartserna behöver högre värme än vaxet 
för att lösa sig. De flesta testerna verkar tåla rent vatten sämre än alkohol. Vax baserat på olja 
passar bäst till obehandlade ytor där det hjälper till att väta ytan, det vill säga oljan sjunker ner 
några lager och verkar även som impregnering, på ytbehandlade ytor har olja en matterande 
effekt. Detta gäller dock enbart på de nya ytor som denna studie baserar sig på. På ömtåliga 
ytor bör man ej använda oljebaserade vaxer.  Om Mikrokristallinvax verkligen lämpar sig till 
träytor är högst diskutabelt. I denna studie fick det väldigt dåligt resultat även om 
kommersiella Mikrokristallina vax ger något bättre resultat ifråga om smutsresistens, 
microcrystallinvax bör möjligen främst användas till metallkonsolidering.  

 

7.14  Faktorer som kan ha påverkat slutresultatet 

På varje provskiva mättes glansvärdet fem gånger, då ett högsta värde, ett lägsta värde och ett 
medelvärde räknades ut. På vissa tester kunde det högsta och det lägsta värdet variera kraftigt 
till exempel på recept 9 obehandlat björkfaner. Om detta beror på provskivorna i sig eller om 
det är provtagningen som fallerar låter jag vara osagt. 

Andra faktorer som kan ha påverkat slutresultatet är att olika glas användes vid 
fläckresistanstesterna. Att inget förutom ett recept (1) visade tecken på värmepåverkan beror  
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sannolikt på att en högre värme hade krävts under en längre tid på grund av att bivax har en 
smältpunkt precis över 60°c och därför inte påverkas nämnvärt av dessa tester.  

Inför framtida vidare studier i ämnet hade det varit relevant att se hur vaxproverna åldras för 
att ge ett mer omfattande helhetsperspektiv på resultaten.  
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8. Slutsats  
 

Det går att enkelt och snabbt tillverka sitt eget vax, när man väl vet vilka ingredienser som ska 
användas. Problematiken som kan uppstå är att samma produkt kan gå under olika 
produktnamn eller tvärtom att olika produkter kan gå under ett och samma samlingsnamn.  

De flesta produkterna i denna studie är lätta att få tag på med undantag från carnauba- och 
candelillavax som måste beställas på nätet.  

Att göra ett helt och hållet miljövänligt vax är svårt för att de flesta organiska lösningsmedlen 
är i viss mån hälso- och miljövådliga.  Det miljövänligaste alternativet i denna studie är 
olivolja.  

Den stora fördelen med att använda naturliga produkter i sitt vax är att det är lättare att tvätta 
bort, vilket kan vara att föredra när man använder det i konserveringssammanhang. Nackdelen 
är att det gulnar vilket kan ge objektet ett annorlunda visuellt intryck. Även oljebaserade 
vaxer kan ändra det visuella intrycket på en yta, detta kan vara förödande på en gammal yta 
där den tidigare ytbehandlingen partiellt är borta. Då kommer oljan väta den obehandlade ytan 
vilket resulterar i nyansskillnader fläckvis över ytan.  
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10. Bilagor 
 
Bilaga 1  

 
Glans 
 
Glans är ett optiskt fenomen vid bedömning av hur en yta upplevs. Glanstalet beskriver ytans förmåga att reflektera direkt ljus. 
Ju mer ljus som reflekteras från en yta, desto glansigare upplevs ytan. 
 
Vi mäter ofta glans då det är ett kriterium för bedömning av produktens kvalitet, speciellt på produkter där den estetiska 
uppfattningen är viktig t.ex. billack, möbelytor, plast, metaller och papper. Visuell bedömning av glans inkluderar flera 
subjektiva felkällor, för en objektiv bedömning krävs ett mätvärde i en bestämd vinkel. En komplett bedömning av glans beror 
på flera faktorer. Sedan 1930-talet har glansmätare använts för att associera reflektion och att definiera mätvärdet i en bestämd 
omgivning. 

 
Så som glans uppfattas av ögat är det en subjektiv känsla. Visuella skillnader kan därför inte alltid mätas fysiskt med en 
glansmätare.  
 
Mätresultatet påverkas av flera faktorer som t.ex.;  

Typ av mätinstrument  
 
För att kunna bedöma hela skalan från högglans till matta ytor används 
tre olika vinklar, vilket innebär att tre olika mätskalor är definierade för 
färg och ytbehandlingsindustrin. 

 
20° högglansig yta 
60° medel-/semigloss 
85° matt yta 
 

Glansvärden bestäms i termen glansenheter och beskriver ytans kapacitet 
att reflektera direkt ljus. Mätning av glans är egentligen en jämförelse 
mellan ett värde från en uppmätt yta och en standard, av svart polerad glas som har ett känt glansvärde. Ljus som projiceras till en 
yta i 60º vinkel mot normalen (vinkelrätt mot ytan) är den mest använda infallsvinkeln för att karaktärisera glans. Själva 
principen bygger på att ljus som träffar ett föremål registreras av en fotodetektor 
och interpoleras till ett glansvärde.  

Ytans karaktär 
 
På en slät högpolerad yta kan en spegelbild lätt observeras. Det infallande 
ljuset reflekteras direkt på ytan bara i huvudriktningen av reflektionen. 
Vinkeln av det infallande ljuset är lika med vinkeln av reflektionen. 
 
En perfekt spegelyta som inte sprider något av den infallande strålningen motsvarar den högsta ytglans som går att uppnå. I 
verkligheten är de flesta ytorna långt ifrån perfekta, vilket gör att glans kan variera från ett föremåls yta till ett annat. Glans kan 
även variera, fastän det kan vara ganska svårt att se, över ytan på ett och samma föremål. 
 
På en ojämn yta reflekteras lite eller inget ljus. Det mesta ljuset sprids i alla 
riktningar spegelbilden blir väldigt otydlig. 
Det reflekterade objektet blir inte brilliant utan otydlig. 
Ju mer lika ljuset sprids ju mindre intensiv är reflektionen i 
huvudriktningen och ytan upplevs mattare. 

Betraktaren 
 
Visuell bedömning är beroende av: 
ögat – fysiskt och humör –psykiskt samt vad ögat fokuserar på.  
Eftersom det är omöjligt att framställa en glansstimulus som överensstämmer med ögats, finns det idag 
inte någon standardobservatör för glans. 
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DetektorDetektor

Typ av belysning 
 
För bedömning av glans krävs en direkt ljuskälla. En diffus ljuskälla ger en diffus reflektion vilket sänker glansintrycket.  

 

Mätning av glans 
Genom en reflektometer mäts det reflekterande ljuset från en yta i en bestämd vinkel, 
vilken begränsas av mätöppningens dimension. Ljuskällan belyser provets yta genom 
mätöppningen. En fotoelektronisk detektor mäter spegelreflektionen av ljusintensiteten och 
återger resultatet som ett glansvärde. 
 

 För att kunna få jämförbara resultat har instrument och mätmetoder 
standardiserats internationellt. I standarden står vilken optik instrumentet ska 
ha, kalibrering, provets yta samt proceduren vid glansmätning. De viktigaste 
normerna för glans är ISO 2813, (DIN EN ISO 2813), ASTM D 523 och DIN 67 530. 

 
För att kunna bedöma hela skalan från högglans till matta ytor används tre olika vinklar, vilket innebär att det finns tre olika 
mätskalor inom färg- och ytbehandlingsindustrin 
 
20° högglansig yta 
60° medel-/semigloss 
85° matt yta 
 
andra industrispecifikationer är 
 
45° keramisk industri 
75° pappersindustrin (TAPPI specifikation) 
 
För att kunna differentiera glansen på prover är det nödvändigt att välja korrekt vinkel. 
 

1. mätprovet i 60° 
2. om glansvärdet är mellan 10 – 70 glansenheter rekommenderas 

60°  
3. om glansvärdet i 60° är högre än 70°, rekommenderas 20° vinkel 

för bättre jämförelse 
4. om glansen i 60° är lägre än 10° (30° enl. DIN), rekommenderas 

85° vinkel. 
 
För värden som understiger 5°, rekommenderas 60° vinkel. 
 
Minst tre mätningar skall göras per prov. Om avvikelsen är större än 5 
glansenheter bör ytterligare mätningar göras. För korrekt redovisad 
glansmätning anges det uträknade medelvärdet samt vilken vinkel som har 
används t.ex. R’20 = 55 enheter alt. 55 GU (GlossUnit) 20°. /GE 
(GlansEnheter) 
 
På bilden till höger har 13 prover visuellt rankats från matt till högglansigt, 
och mätta med 3 vinklar 
I den branta delen av kurvan kan skillnaden mellan proverna tydligt mätas, medan i de andra delarna korrelerar mätvinklarna 
inte till det visuella. Detta visar på att man inte kan översätta värden från en vinkel till en annan. 

Att tänka på vid glansmätning 
 
Kalibrering: kalibreringsstandarden ska vara ren och fri från repor. Torka av 
fingeravtryck och damm. 
För att undvika problem med kalibreringsstandarden rekommenderar internationell 
standard en årlig omkalibrering/certifiering av kalibreringsstandarden. 
 
Yta: slät, fri från struktur, provytan ska täcka mätöppningen (viktigt vid mätning av 
kurvig yta). Glansvärden är beroende på ytans kurvatur. På plana ytor är det 
infallande ljuset direkt reflekterat i huvudriktningen av reflektionen och mäts totalt 
av detektorn 
På kurviga ytor är ljuskällan spridd i en riktning utanför detektorsområdet 
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Därför kan inte värden uppmätta på kurvade – plana ytor jämföras dessutom är de inte repeterbara! 
Om provet innehåller regelbundna strukturer ska mätning av prov utföras i samma riktning som standard. Ange även i 
testrapporten använd riktning samt vinkel. 
 
 
 

 
Mätningsförutsättning: Ibland kan det vara 
rekommendabelt att mäta två vinklar samtidigt. Ute på 
fältet är det mest vanligt inom t.ex. bandlack att mätning 
sker i 60°. Men vid kontroll över en tidsperiod, kan det 
hända att glansen ändras så att man även behöver ändra 
mätvinkeln. Därför är bra att kunna dokumentera bägge 
vinklarna från början. Ett typiskt ex är konstlad eller 
naturlig exponering. Vid början av testet mäts glansen 
vid 20 grader. Efter exponering av UV ljus minskar 
glansen så att 60 vinkeln är mer riktig att mäta med.  
 
 
 
 
Material: Glansvärden är beroende av materialet som 
man mäter på. Detta innebär att man inte bör använda 

glansvärden vid jämförelse av glans på olika material p.g.a. olika brytningsindex. 
 
Spegelreflektionen beskrivs bl.a. av Fresnels ekvationer. För specialfallet att ljuset faller in vinkelrätt mot ytan gäller att 
spegelreflektionen är beroende av brytningsindex enligt ekvationen 
 
R =  
 
 
Där  n = materialets brytningsindex 
 n0 = brytningsindex för luft 
 
 
För ett material med brytningsindex 1,5 (cellulosa) gäller då att: 
 
ncellulosa = 1,5 
n0 = 1 
 
R =              = 0= 0,04 
 
 
Beräkningen gäller för idealt jämna ytor.  
 
Eftersom luftens brytningsindex är nära ett och cellulosa har brytningsindex 1,5 blir 
spegelreflektionen endast 4 %. Resten av ljuset d.v.s. 96 % tränger in i materialet och 
samverkar bl.a. med kulörpigmenten.. För strukturerade ytor gäller att ljuset sprids bort 
redan i ytan, så att mindre ljus tränger in i materialet En högglansig yta ger intryck av hög kulörmättnad och hög lyster. 
Förklaringen är att den glansiga ytan ger låg spridning av det infallande ljuset. Spegelreflektionen är färglös, d.v.s. det 
reflekterande ljuset har samma spektrum som det infallande ljuset. 
 
 
 
 
Här visas ett ex av 1K och 2K system 
Visuellt kan inga skillnader upptäckas men vid 
mätning syns en skillnad av nästan 20 
glansenheter. Orsak de 2 systemen har olika 
brytningsindex. Man ska därför inte jämföra 
två olika system. 
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Bilaga 4 
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