
Husgrunder
Färgkarta för husgrunder, fundament och murar.



Grundens kulör är en viktig  
del av husets gestaltning. 

Tänk på att även husgrundens kulör betyder mycket för helhets-

intrycket av byggnaden. Välj därför med omsorg en kulör som 

stämmer överens med husets övriga färgsättning och byggnads-

stil. Ta även hänsyn till den omgivande miljön kring huset, som  

markbeläggning, plank, utemöbler etc. Tänk på att grunden även 

påverkar byggnadens gestaltning. Vill du till exempel att den ska 

hänga samman med marken eller fasaden? Eller ska den upplevas 

som en självständig enhet mellan mark och fasad? Oftast är det 

klokast att tona ned grunden och låta andra byggnadsdelar fung-

era som blickfång. Vi rekommenderar därför dämpade jordnära 

färger för sockel och grund.

Sockel Täckfärg.

Sockel Täckfärg finns i tre standardkulörer och ett flertal bryt-

kulörer som är särskilt anpassade för att matcha Alcros fasad-

färger och omgivningen kring huset. Dessa kulörer är framtagna  

i samarbete med Karin Fridell Anter, arkitekt SAR. Sockel Täckfärg 

är speciellt utvecklad för utomhusmålning av husgrunder, funda-

ment och murar av puts, betong, lättbetong eller asbetscement. 

Sockel Täckfärg har god väderbeständighet, även på starkt alka-

liska underlag. Färgen ger en helmatt yta. Vill du ha en strukturyta 

så blandar du Alcro Strukturmedel, som finns i fin eller medelgrov 

struktur.

Rådgör med experterna i Alcrobutiken innan du målar. De hjälper 

dig gärna med färgsättning, val av verktyg och färgtyp etc. Du 

kommer att få många råd på vägen för ett lyckat målningsresul-

tat. Och tips som gör att arbetet går lätt och smidigt med lämp-

liga hjälpmedel.

Vill du hämta mer tips, idéer och inspiration, besök alcro.se.

Produktfakta.

Färgåtgång: 1 liter räcker till ca 5–8 kvm, beroende på underlaget.

Spädning och rengöring av verktyg: Vatten.

Speciella egenskaper: För utomhusmålning på puts och betong-

ytor. God väderbeständighet, även på alkaliska underlag. Kan 

även användas på väl rengjorda förzinkade ytor.

Torktid: Ca 1 timme.

Förpackningar: 1 och 3 liter.



278    Duva  
258    Elefant 
292    Murbruk                             

7    Kalkstensgrå*      
279 Gazell     
6     Svart*                             

288  Grönpeppar     
2      Granitgrå  
8      Svedjebrun

*=Standardkulör                             
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Sockel Täckfärg är speciellt framtagen för  

husgrunder, fundament och murar. Det är en 

vattenburen täckfärg för målning av betong-  

och putsade ytor. 




