
 

 

 

Allmän färgutbildning - ALFU 

Sveriges Färg och Lim Företagare (SVEFF) har tagit över den allmänna färgutbildningen från 

STF Ingenjörsutbildning. Denna innehållsrika introduktionsutbildning har genomgått en total 

uppdatering under 2018 och ges nu för andra gången i ny tappning.  KTF Utbildning hälsar alla 

intressenter i färgbranschen välkomna till denna högintressanta tvådagarsutbildning.  

Vi omges av målade och lackerade föremål och ställer olika krav på hur ytorna på husväggar, 

möbler, bilar, kylskåp, stålbroar, hålslag osv ska se ut och vad de ska tåla. Denna kurs ger en 

grundlig insikt i vad som är betydelsefullt för att uppnå önskade ytbeläggningsegenskaper. 

Dessutom ges information om hur onödiga reklamationer kan undvikas genom att förstå olika 

färgtypers uppbyggnad. Utbildningen belyser även hur olika underlag påverkar 

förbehandlingen, appliceringen och torkningen av färg.  

Kursen inkluderar följande moment: 

• Populärvetenskaplig introduktion till kemins, toxikologins och färgens värld 

• Färgens beståndsdelar – bindemedel, pigment, tillsatsmedel och lösningsmedel 

• Hälsa, miljö och säkerhet – Farokommunikation, säkerhetsdatablad och arbetsmiljö 

• Färgformulering – PVK, grundfärg, täckfärg, reologi, kompatibilitet 

• Färgutveckling – provningsmetoder, accelererad åldring, färganalys 

• Färgproduktion – dispergering, färdigställning, fyllning och kvalitetskontroll 

• Underlag – trä, metall och plast, rengöring och förbehandling 

• Applikationsmetoder - från penselmålning till sprutning 

• Torkningsmetoder – från lufttorkning till forcerad torkning, filmbildning 

• Färgfel, defekter och reklamationshantering 

• Kulörmätning och kulörbeteckning – öga, spektrofotometer, metameri, NCS  

Målgrupp 

Utbildningen vänder sig till dig som vill få ökade kunskaper om färg och dess innehåll och 

egenskaper. Kursen ställer inga krav på förkunskaper inom kemi och lämpar sig för 

fälttekniker, säljare, inköpare, ekonomer och beslutsfattare inom färgbranschen.  Deltagarna 

ska efter utbildningen känna sig bekväma med att hantera alla grundläggande frågor som rör 

färg.  



 

 

 

Utbildningsprogram 
 
Dag 1  

Tid Innehåll 

09.00 – 09.15 Registrering och kaffe 

09.15 – 10.15 Kap. 1 – Populärvetenskaplig introduktion: Kemi, toxikologi och färg  

Klas Esbo  

10.15 – 10.30 Bensträckare och kaffepåfyllning 

10.30 – 12.00 Kap. 2 – Hälsa, miljö och säkerhet – En översiktlig genomgång av CLP-
förordningen, säkerhetsdatabladets innehåll samt de viktigaste 
föreskrifterna inom arbetsmiljö.   

Pär Svahnberg 

12.00 – 13.00 Lunch 

13.00 – 14.30 Kap. 3 – Råvaror: bindemedel, pigment och fyllmedel  

Peter Weissenborn 

14.30 – 14.45 Bensträckare och kaffepåfyllning 

14.45 – 16.30 Kap. 4 – Råvaror: tillsatsmedel och färgformulering  

Peter Weissenborn 

18.00 Middag 

 
 
Dag 2 

Tid Innehåll 

09.00 – 09.15 Registrering och kaffe 

09.15 – 10.15 Kap. 5 – Färgutveckling och färgproduktion 

Peter Weissenborn 

10.15 – 10.30 Bensträckare och kaffepåfyllning 

10.30 – 12.00 Kap. 6 – Underlag för målning 

Mats Nilsson 

12.00 – 13.00 Lunch 

13.00 – 14.30 Kap. 7 – Applicering och torkning  

Mats Nilsson 

14.30 – 14.45 Bensträckare och kaffepåfyllning 

14.45 – 16.15 Kap. 8 – Färgfel, defekter, kulörmätning och kulörbeckning 

Mats Nilsson 

 



 

 

 

Föreläsare 

        
Klas Esbo 
Materialkemist 
Toxintelligence 

Pär Svahnberg 
Kemist 
Toxintelligence 

Peter Weissenborn 
Kemist 
NBP Labs 
 

Mats Nilsson 
Färgtekniker 

Mats Nilsson 
Färgteknik 

Övrigt 

 
Vid fulltecknad utbildning eller för få deltagare vid anmälningstidens slut förbehåller vi oss 
rätten att ställa in utbildningen resp. att få återkomma med nytt tillfälle. 
 
Frågor och funderingar mailas till ktfutbildning@ktf.se. Mer information finns på 
www.ktfutbildning.se  

Viktig information 
Tid & Plats 
Chalmerska Huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg  
Tisdagen 21 maj och onsdagen 22 maj 2019 kl. 9.00 – 16.30  
 
Pris 
Heldag: 7400 SEK för medlemmar, 8900 SEK för övriga företag 
Priserna är angivna per person exkl. moms. Lunch, kaffe, middag och utbildningsmaterial 
ingår.  
 
Anmälan sker via formuläret på ktfutbildning.se senast tisdagen den 7 maj 2019. 
Anmälan är obligatorisk och bindande men det går bra att utse ersättare vid förhinder.  
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