Tranmaling:
En gammel grønlandsk opskrift angiver 2-3 kg tran (af sæl- eller hvallever eller -spæk) tilsat 150 g knust
harpiks og ca. 3-5 spsk. engelskrød farvepigment eller andre farvepigmenter eller indtil der er
farvemætning i blandingen. Dette er nemt at iagttage under omrøring.
Sælspæk skæres op i tynde skiver og opvarmes til der kommer ”fedtegreverester”. Fedtegreverne sies bort.

Sammenblandingen udføres i kogende tilstand, idet man starter med at varme lidt af trannen op til
kogepunktet, hvorefter den knuste harpiks blandes i og tilsidst tilføres resten af trannen. Når blandingen
koger tilsættes pigmentet under omrøring.

Løssiddende maling fjernes ved at anvende en malingsskraber og undgå at bruge mekaniske hjælpemidler
idet det er mere ødelæggende for træet. Påfør tranmalingen i tynde lag og når overfladen ikke længere
afsmittende påføres sidste malingslag.

Egenskaber : Helmat og vejrfast, ikke afsmittende. Tilsætning af harpiks minimerer tranlugten.
Tørretid : Cirka 1-2 uger alt efter vejrlig.
Anvendelse : Udvendigt på uhøvlet træ og kan påføres anden fastsiddende maling.
Holdbarhed : Ca. 10 år. Bør genbehandles efter 5-10 år med påstrygning af linoliefernis.
Ved fremstilling over bål skal man passe på, at trannen ikke begynder at brænde. I så fald skal man hurtigt
lægge et tætsluttende låg på gryden.

Fiskeoliemaling:
Man kan også anvende torskelevertran som bindemiddel, og blande farvepigmentet heri uden kogning.
Fiskeoliefarve med torskelevertran tørrer på nogle få uger, afhængig af farvepigmentet.
Egenskaber : Helmat og relativt ru og varieret overflade og udseende. Vejrfast, ikke afsmittende. Lugter af
fiskeolie i starten!
Tørretid : Cirka 2 uger.
Anvendelse : Udvendigt på uhøvlet træ.
Holdbarhed : Ca. 10 år. Bør genbehandles efter 5-10 år med påstrygning af linoliefernis.
Det er en fremragende maling, der bevarer træet godt - fiskene og havpattedyrene skal jo for enhver pris
holde vandet, de svømmer i, ude fra kroppen. Derfor er tran og fiskeolie ekstremt vandafvisende, langt
mere end linolie, så træ, strøget med tran og malet med tranmaling holder vandet ude og rådner stort set
ikke.

1 kg Harpiks koster ca. 180,00 kr
Eksempel på forhandlere:
Linolie & Pigment (L&P giver 20% nedslag ved større bestillinger fx til større byggesager.) www.linolie.dk
Fyra Vindar www.fyravindar.dk
Linolie 1-2-3 www.linolie123.dk
Linoliebutikken www.linoliebutikken.dk

