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Farve
Farvefabrikken Skovgaard & Frydensberg blev grundlagt den 25. oktober 1905. 
Det foregik i Dansk Linotol Kompagniets kontor i Kompagnistræde 22 i Køben-
havn. Firmaet blev oprettet af Ingeniør C.P.  Drescher, som også var direktør for 
firmaet. Linotol Kompagniet kom rigtig godt fra start, og allerede i 1907 havde 
man en omsætning på Kr. 47.590,54.

I år 1906 foregik fremstillingen af linolieprodukter i Linotol Kompagniets loka-
ler på Vester Fælledvej 66 i København, helt frem til 1965, hvor Carlsberg skulle 
bruge grunden til bryggeri. Kontoret ligger der stadig. Derefter blev der bygget 
nyt og flyttet til Gadestævnet 6-8 i Hvidovre, hvor firmaet ligger idag. Samtidig 
skiftede firmaet navn til Linova.

Firmaet fremstillede et hav af de fineste maling produkter, til såvel udland som 
indland. I 1998 blev firmaet overdraget til Skovgaard&Frydensberg, som videre-
førte det gamle hæderkronede firma og som i dag har en førende position inden-
for linolieprodukter, til restaurering af fredede bygninger såsom Amalienborg, 
Kronborg, Københavns rådhus, Tivoli, Dyrehaverne samt et hav af herregårde og 
slotte. Referencelisten er lang.

Udover linolieprodukter forhandler Skovgaard&Frydensberg en lang række im-
porterede varer: Herdins bejdser, Les Frères Nordin Møbelplejeprodukter, Auson  
Træ-tjære mm.

I dag fremstiller Skovgaard&Frydensberg kun de bedste linoliemalinger, som 
bliver valset på et 3-valseværk. Som i 1905 fremstilles alt stadig i hånden, selv 
etiketterne sættes på ved håndkraft.

På miljøområdet er farvefabrikken helt fremme med det sidste nye, og alle vores 
linoliemalinger er mal-kode 00-1, det vil sige uden opløsningsmidler. Desuden 
foregår al produktion på elområdet uden co2 udslip.

Firmaet er også tildelt en Grøn Smiley fra arbejdstilsynet og tildelt miljøkategori 
nr. 1 fra Hvidovre kommune.

Med venlig hilsen

Dirch Madsen

FarveFabrikken
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Farve
linoliemaling
en oliemaling uden opløsningsmidler

Linoliemalingen fremstilles i 18 farver samt i jernmønje og grafit.

Farverne er sammensat med Arkitekt Bente Lange og følger byens gamle farver 
i København. 

Linoliemalingen findes i en indendørs og en udendørs udgave. I den udendørs er 
der tilsat dobbeltvirkende svampe- og skimmeldræbende fungicider, til det dyb-
deliggende og til overfladen på grund af de fugtige og varme vintre mm.

Vi kan tilbyde at fremstille specielle kulører efter ønske, ved min. 10 liter. 
  
Alle vore malinger er revet på 3-valseværk med rene pigmenter. Det giver en hel 
anden kvalitet end rørte pigmenter.

Malingerne er alle baseret på ren koldpresset rå linolie, rene pigmenter samt 
sikkativ.

Der er ingen former for opløsningsmidler (terpentin) i vor maling, og den har 
derfor mal-kode 00-1, hvilket indikerer ufarlig. 

Malingen anvendes, hvor der stilles store krav til vejrbestandighed, og er tilpasset 
de krav, der stilles til de fineste restaurerings- og vedligeholdelsesarbejder.
 
Behandling: Nyt træ slibes og afstøves, herefter behandles der med S&F grund-
olie. Knaster og harpiksholdige partier behandles med shellak. Ved tidligere 
behandlede overflader afvaskes der med S&F specialgrundrens. Linoliemalingen 
skal/kan tyndes med S&F grundolie, så der kan påføres tyndt af flere omgange. 
Tørretiden vil være fra dag til dag, afhængig af vejret.

Til indendørs brug kan der tyndes med S&F malemiddel uden terpentin. Værk-
tøj rengøres i fast brun sæbe.

Vor linoliemaling er testet jvf. EN 927-5: Vandoptagelse og Klassificeret jvf. DS/
EN 927-1. Dette betyder, at vore produkter er til anvendelse på fredede og bevar-
ingsværdige bygninger, og også at man med fordel kan benytte linoliemalingen 
på nyere byggeri.
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Velegnet til alle porøse stenarter som f.eks. skifer, uglasserede klinker, tegl og 
granit. Stenolien gør overfladerne vandafvisende og giver overfladerne en smuk 
glød, der fremhæver stenens struktur og farver.

Fremstillet af koldpresset linolie (første pres), let mineralsk olie og tørrelse. Olien 
har en ”næringsværdi” langt ud over det sædvanlige og dens indtrængningsevne, 
slidstyrke og glød er uovertruffen. Efter tørring forbliver mindre end 55% af 
tørstoffet på den behandlede overflade, hvilket giver en lang holdbarhed. Olien 
bruges af museer og på områder med meget trafik af gående.

I århundreder er træolier blevet brugt til bevarelse af Danmarks kulturskatte, lige 
fra de gamle fregatter til inventaret i de romantiske slotte.

Skovgaard&Frydensberg fremstiller i dag de fornemmeste olier på det nordiske 
marked. Vores olier fremstilles kun af de bedste råvarer uden smålig skelen til 
prisen.
 

Fremstillet af koldpresset linolie (første pres), vegetabilsk terpentin, tørrelse og 
med antiskimmelmiddel, og den har et højt tørstofindhold. Denne olie benyttes 
til havemøbler, træterasser, facadebeklædning, skibe mm.

 

En kraftig olie fremstillet af koldpresset linolie (første pres), valmueolie, let mine-
ralsk olie og tørrelse.

En kraftig indtrængningsevne gør den velegnet til alle træsorter. Olien er også 
velegnet på områder, der anvendes til fødevarer, køkkenborde samt finere restau-
rerings arbejder.

 

mal-kode 1-3

liter 52.51

mal-kode 00-1

liter 52.51

træolier

gulvolie 

stenolie 

14 15

udendørs træolie 

indendørs træolie 

0.5

0.5

hvidpigmenteret

mellembrun  

mahogny    

teak    

ibenholt 

natur  

Farver

hvidpigmenteret

mellembrun   

mahogny    

teak    

ibenholt 

natur  

Farver

hvidpigmenteret

transperant

    

    

natur  

 

Farver

Farver

mal-kode 00-1

mal-kode 00-1

liter

liter

2.5

0.5

1



Farve
liter

Grundolier fremstilles normalt af mineralske olier, men vores erfaring er, at plan-
teolie og specielt koldpresset linolie, har en utrolig god evne til indtrængning i selv 
hårde træsorter. S&F grundolie er færdigblandet i et nøje afstemt forhold mel-
lem koldpresset linolie og let mineralsk olie. Desuden er der tilsat tørrelse samt 
fungicider. Grundolie bruges også til at tynde vores udendørs linoliemaling med.

 

Vores lærketræolie har gennemgået et langt udviklingsarbejde og har været af-
prøvet under vanskelige forhold, med et meget tilfredsstillende resultat. S&F 
Lærketræolie er fremstillet af koldpresset linolie (første pres) let mineralsk olie 
og tørrelse samt fungicider. En til dybden/overfladen og en ekstra til overfladen.

Den finske trætjære er brændt på miler i de Finske skove. Der anvendes for-
trinsvis stærkt harpiksholdigt fyrretræ ved udvindingen af tjæren. Brændings-
temperatur og råstoffet kan variere, hvorfor farven på tjæren kan fremstå lys brun 
til sortbrun.

S&F trætjæreolie er sammensat af trætjære og koldpresset linolie. Findes også 
som trætjæreolie ekstra sort.

20mal-kode 00-3    liter 1052.51

grundolie/
træbeskyttelse

natur    

20mal-kode   1-1 

Farver

1052.51

lærketræolie

trætjæreolie
 

lærk/pine

20mal-kode   1-1     

Farver

1052.51

17

   liter

natur 



Farve
( tempera maling, natur maling )

linoliebaseret 
vægmaling

Skovgaard&Frydensberg limfarve er en færdig udrørt limfarve fremstillet af de 
bedste og reneste råvarer, som har en stor dækkeevne og den eftertragtede fløjls-
matte overflade som bruges til de fleste restaureringsopgaver.

 
 

Vores vægmaling er sammensat af de bedste og reneste råvarer: Koldpresset lin-
olie, rent revet kridt, titan pigment, lim og vand. Den har således den gamle 
limfarves fordele, men er langt mere fyldig og mere robust. Behandlede overflader 
vil fremstå matte og fløjlsagtige. Vægge og lofter kan ”ånde”, hvilket vil sige, at 
malingen er diffusionsåben. Dette giver det bedste indeklima og virker beskyt-
tende på f.eks. murede og pudsede flader. Træværk kan ligeledes behandles med 
vægmaling. Denne maling findes også til udendørs brug. 

Skovgaard&Frydensberg forhandler også produkter til fremstilling af diverse 
tempera malinger:

liter 10

mal-kode 00-1

mos (granuleret til kogning)
harelim

harpiks

benlim

kasein

voks 
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20

Mono-kote er en strygeklar, tyktflydende tixotrop og vandbaseret tætnings-
pasta uden indhold af opløsningsmidler. Mono-kote anvendes til tætning og 
reparation af utætte tage, tagrender, nedløbsrør, skotrender, revner i puds, samt 
til inddækning af ekspansionsfuger, tagbrønde, udluftningshætter, ovenlysvin-
duer, altaner, mm. Ved optørring dannes en sej, elastisk beskyttelse under alle 
klima-tiske forhold. Mono-kote tåler syrer og alkalier i almindeligt forekom-
mende koncentrationer.

universal tætningspasta

mal-kode 0o-1  1 kg rækker til ca 1.05 m2    

mono-kote 

lys grå   grå   sort   hvid 

liter

Farver

2.51



Farve
22

skoletavlelak 
& magnetmaling
Skovgaard & Frydensbergs tavlelak er baseret på alkyd. Malingen kan således 
binde på alle tørre, fedtfri overflader inde og udendørs.

Tavlelakken anvendes også som Almuefarve, og de 6 farver der findes kan blandes 
indbyrdes til flotte pastelfarver.

Magnetmalingen er baseret på alkyd tilsat jernpulver. Malingen kan således binde 
på alle tørre og fedtfri overflader. Påføres altid med 3 lag for at opnå den bedste 
virkning og kan overmales med vægfarve, således at magnetfeltet ikke er synligt.

Vedr. magneter skal man være kritisk og kun bruge magneter med høj magne-
tisme. Skovgaard&Frydensberg forhandler stærke magneter. 

sort    hvid    grøn    blå    rød    gul

liter

Farver

10.375 

sortgrå      

liter

Farver

2.510.375 



Farve Ved korrekt påføring rækker VERONA-GLIT ca. 4-6 m2 pr. kg.
Verona glit føres også i udgaven Puds & Grov puds.

liter

verona-glit  

veronavoks

2551

41

kilo

marmorbaseret glitmateriale

25

I de senere år er brugen af ”gamle produkter” kommet i front. Brugeren ønsker væg-
ge, der kan ånde frit, og materialer der kan ældes med en form for værdighed.

VERONA-GLIT er et gammelkendt produkt og interessen for dette og tilsva-
rende produkter er stærkt stigende.

Mange kendte bygninger er gennem fremsynede arkitekters anvisninger, dekore-
ret med marmorpuds.

Ved de store marmorbrud i Norditalien udskæres marmor til utallige formål. 
Under denne proces fremkommer betydelige mængder marmorstøv. Dette sorte-
res, sigtes og afvejes.

Til fremstilling af VERONA-GLIT benyttes en hvid marmor-carrara, og der 
anvendes et meget finkornet marmorpulver. Pulveret blandes med kalk, binder 
og vand, således at produktet fremtræder som en pasta. Denne pasta-konsistens 
er smidig og let at påføre.

VERONA-GLIT er således klar til brug, men for at opnå den smukke virkning, 
tilsættes farve enten som tørpigment eller en tubefarve (kunstneracryl).

Enkelte farver (pigmenter) egner sig ikke til iblanding, idet disse påvirkes af kalk 
og dermed ændrer kulør.

Selvom der tilsættes kunstneracryl, er en behandlet overflade stadig meget diffu-
sionsåben, hvilket betyder, at vægge behandlet med VERONA-GLIT stadig kan 
”ånde” frit.

Ved påføring kræves en tør, ren malet eller pudset overflade. VERONA-GLIT 
egner sig ikke til udfyldning af huller eller revner. Vor erfaring er, at det bedste 
værktøj til påføring er Japanspartel eller en tilsvarende normal men blød spartel.

Verona-Glit krydspåføres i hårde/korte bevægelser således at der opnås en  
glitning. Marmor-effekten kan yderligere forstærkes ved at påføre andet lag i en 
afvigende farve/kulør. Læg flere tynde lag, da dette giver den bedste effekt. Til 
afslutning kan påføres Verona voks.

verona-glit 
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Artes Liberales gesso anvendes til grunding af lærreder og andre overflader, der 
benyttes til både olie-, tempera og acrylmaling. Produktet er stærkt koncentreret 
og kan tyndes med vand. Overfladen vil være absorberende for alle typer af ma-
linger og giver en stabil og god vedhæftning.

Artes Liberales oliemalinger rives på 3-valseværk. Der er kun benyttet rene pig-
menter og koldpresset rå linolie. Tørrelse kan tilsættes under brug. Farverne er 
blandbare med andre kunstneroliefarver og farverne kan ligeledes benyttes som 
pasta ved fremstilling af alm. linoliemaling ved tilsætning af linoliefernis. Må 
ikke forveksles med S&F linoliemaling, som er et færdigt udviklet produkt.

Artes Liberales kunstnerfarver er et kvalitetsprodukt fremstillet under et kvali-
tetsstyringssytem, der sikrer et ensartet og stabilt produkt i acryl og olie. Artes 
Liberales kunstnerfarver er udviklet til brug for kunstnere og fagskoleundervis-
ning og er også anvendelig som kvalitets toningsfarver til bygnings- og restaure-
ringsopgaver.

Colour Craft kunstnerfarver findes i 18 forskellige kulører og er en lavviskos 
acrylforstærket kunstnerfarve. Pigmenteringen er baseret på rene og lysægte pig-
menter. Colour Craft er blandbar med andre vandbaserede acryl-, gouache-, tem-
pera-, og akvarel farver. Binder på alle fedtfri og faste flader.

Colour-kit kunstnerfarver er et kit-system, som bruges til kunstnerbrug og i 
undervisnings øjemed. Colour-kit findes i farverne Yellow, Magenta, Cyan, Hvid, 
Sort. Ud fra disse farver er det muligt at blande sig frem til næsten alle kulører.
Desuden findes der en transperant til blanding af transperante lag. Colour-kit 
har samme høje kvalitet som Colour-Craft.

Artes Liberales bindere er stærkt koncentreret acryl baseret og glasklar. Binderne 
er velegnet til slutlakering af billedoverflader, til brug ved blanding af acryl farver, 
rivning med pigmenter samt velegnet til decoupage. Findes i mat og blank.

colour craFt 

colour – kit 

bindere 

gesso 

 oliemaling 

liter 0.5

liter 20.5

liter 2.510.5

artes liberales 
kunstnerFarver

hvid   sort   

liter

Farver

2.510.5

2726

0.375  liter 2.50.750 

titanhvid   zinkhvid  Farver
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Skovgaard & Frydensberg fremstiller  en vandbaseret højkvalitetsmaling med god 
dækkeevne.

Anvendes på inden- og udendørsoverflader såsom jern, træ, plast mm.

Malingerne er blandbare indbyrdes og kan blandes i andre acryl malinger. Des-
uden kan der tilsættes tonefarver efter behov. 

Tørretiden er ca. 1 time og kan overmales efter 4 timer. Rækker ca. 6-8 m2 
pr. liter. 

Skovgaard&Frydensberg importerer nogle af verdens bedste produkter fra fir-
maet Les Frères Nordin i Paris. Disse bliver brugt af professionelle håndværkere, 
restauratorer og museer over hele verden, når det ikke kan blive godt nok. Produk-
terne kan også bruges udendørs.

Disse farver findes også som guld pasta i størrelsen 35 ml.

les Frères nordin - Flydende guld

guld   sølv   kobber 

mal-kode 00-1

liter

Farver

52.510.5

milliliter 30

guld sølv kobber

29

classique

Fonce  

speciale

cuivre  

pale

riche

Farver argent   

tivoliguld
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medier til 
Forgyldning
Skovgaard&Frydensberg forhandler et stort udvalg af diverse materialer, værk-
tøjer mm. til forgyldnings arbejder.

Desuden findes der et stort udvalg af værktøjer, der hjemtages efter ønske.

30

bladsølv 
bladguld 22 karat

bladguld 23.75 karat

slagmetal 
slagmetal 
slagmetal 
guldgrund 
guldgrund vandig 

guldgrund 
bolus ekstrakt 
bolus vandig 

ornamentgrund 
harelim 
metallak 
patineringsvædske 
shellak 

guldanskyder 
guldkniv

guldbørste

transFer

transFer

guld

sølv

kobber 

12 timer 

1-12 timer

3 timer

granulat

Flager, 

knastelak,

politur 

transFer 

1 bog = 25 ark

1 bog = 25 ark

1 bog = 25 ark

1 bog = 25 ark

1 bog = 25 ark

apa

apa

les Frères nordin

apa

apa

les Frères nordin

apa

apa

les Frères nordin

1 bog = 25 ark

8 x 8 

8 x 8 

16 x 16 

16 x 16 

16 x 16 

250 

250

30

300

150 

35 

500 
250 

125 

60  

9.5 x 9.5 

cm 

cm

cm

cm

cm

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

mm 

cm
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pigmenter

I forbindelse med vor produktion af kunstner- og finere bygningsmalinger, råder 
vi over et stort udvalg af pigmenter, som vi opkøber over hele verden for at få de 
fineste kvaliteter.

Disse pigmenter er alle af bedste kvalitet, og pigmenterne har højeste lysægthed.

De fleste af pigmenterne er fortrinsvis jordfarvepigmenter altså kalkresistente.
Pigmenterne leveres i 1 kg klare plastdåser.

I 100 ml glas forhandler vi kunstnerpigmenter fra firmaet Sté des Ocres de France.
Disse pigmenter ligger i 48 farver, se evt. farvekort på vores hjemmeside.

48 Farver

33
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Skovgaard&Frydensberg har deres eget aftapningssystem til flaskevarer, så kvali-
teten er i top ved hver enkelt flaske.

Anvendes til tynding af linoliemaling til indendørs brug. Desuden anvendes den 
også af kunstnere til fortynding af oliefarverne. Har tørrende effekt og afgiver 
ubetydelig lugt.

Betegnes som jomfruolie fra første pres.

Benyttes ofte til kunstmaling, idet man undgår den lidt gullige farve linolie 
normalt har.

Linolie opvarmet i lukket beholder, hvilket giver en meget tykflydende olie.

på glasFlasker

malemiddel uden terpentin 

linoliebaserede 
produkter 

koldpresset rå linolie 

rå bleget linolie

34 35

standolie

milliliter 250 500 1000 5000

milliliter 250 500 1000 5000

milliliter 250 500 1000 5000

milliliter 250 500 1000 5000

Anvendes til tynding af linoliemaling evt. i sidste strøg, da overfladen vil blive 
mere blank og robust. Har tørrende effekt.

Meget lig linoliefernis, dog uden tørrelse mm.

linolieFernis med tørrelse

kogt linolie

milliliter 250 500 1000 5000

milliliter 250 500 1000 5000



Farve

Farve

10 10

Anvendes til rengøring af meget snavsede og fedtede, lakerede og malede over-
flader, også velegnet til afrensning af sod og gammelt polish/voks mm.

liter 1

special grundrens lugtFjerner 

liter

Lugtfjerneren med mikroorganismer og DUO funktion. Kraftfuld elimering og 
rensning af organiske reststoffer der forårsager ubehageligt lugt fra f.eks hund 
og kat. Fjerner lugtgener fra møbler, tæpper, gardiner, biler, affaldsrum og kon-
tormiljøer. Pletter ikke.

Med blid og behagelig duft af citrus. 

Mærket ACP. Allergi kontrolleret Parfume.

0,5 2,5 5
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les Frères nordin 

Skovgaard&Frydensberg importerer fra Frankrig de fineste plejemidler til møb-
ler og restaurering af udsøgte antikviteter. Produkterne er af højeste kvalitet og 
de indeholder ikke silikone. De bruges af alverdens konservatorer, museer, møbel-
snedkere mm.

Denne poleruld er af fineste kvalitet, som er trukket og oliefri. Normalt er andre 
spundet. Må ikke bruges på råt egetræ og matlakerede overflader.

 

Fineste kvalitet.

Fjerner hvide ringe på lakerede overflader efter vand, sprit, varme mm.
Bruges altid med poleruld ekstra fine 00000.

Produktet bruges ved solblegede møbler, især shellak polerede møbler har det en 
god virkning på.

Bruges til lakerede/polerede overflader sammen med poleruld ekstra fine 00000. 
Renser i dybden, dog uden at beskadige lakken. Også anvendelig på plastlaminater.

produkter

Bruges til lakerede og polerede overflader og virker samtidig som polermiddel, 
dog uden at fedte. Produktet er antistatisk.

poleruld/ståluld

40 41

100 gram

200 gram 100 gram

200 gram Fine 00

ekstra Fine 00000

milliliter 250 500 1000

gram 150 

125 

125 

250 500 

milliliter

milliliter

milliliter

polertwist

møbelrenovering

møbelgrundrens møbelrengøring/møbelpolish

ringFjerner
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Denne voks er på spray og kan bruges som andre typer voks. Virker desuden mod 
ormeangreb i møbler, men er ugiftig for mennesker.

Benyttes til udfyldning af mindre revner.

Findes også som sortiment.

Benyttes til nedsmeltning i større revner.

Findes også som sortiment.

Les Frères Nordins vokse er af fineste kvalitet med et stort indhold af carnauba 
voks. Dette bevirker at voksen hærder hårdt op, så den kan bruges på gulve. Husk 
ved påføring, altid tynde lag. 5 kg hjemtages ved bestilling.

Denne bivoks er som man kender den fra gamle dage. Vil føles lidt ru i over-
fladen, kan ikke bruges på gulve.

Denne voks bruges til hvidpigmentering af træmøbler mm.

Anvendes på marmor, granit, onyks, skulpturer, kobber, bronzebeslag til møbler 
mm.

Denne voks bruges til store arealer.
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250 500milliliter

250milliliter

natur               transperant  Farver

milliliter

mørk eg    

lys mahogny    

mahogny

hvid    

lys eg    

eg    

vægt ca 50 gr  

Farver mørk mahogny    

lys nød    

mørk nød

palisander 

kirsebær    

ibenholt

længde 12 cm   bredde 2.8 cm   højde 1.8 cm   

vægt ca 50 gr længde 13.5 cm   bredde 2.5 cm   højde 1 cm   

mørk eg    

lys mahogny    

mahogny

hvid    

lys eg    

eg    

Farver mørk mahogny    

lys nød    

mørk nød

palisander 

kirsebær    

ibenholt

røgFarvet 

mahogny     

antik 

lysbrun    

rødbrun    

mørk eg   

250 500milliliter

transperant    

natur     

Farver

1000

voks

bivoks

hvidkalkningsvoks

marmor/stenvoks

Flydende voks/bonevoks

voksstænger

shellakstænger

250milliliter

400milliliter

spray/insekt voks
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Denne træfylder udmærker sig ved, at den næsten ikke synker og har en meget 
fin overflade. Evt. overskydende fylder aftørres med en fugtig klud. Desuden kan 
der bejdses ovenpå. Vandbaseret uden opløsningsmiddel.

Disse lysægte bejdsepenne bruges til småskrammer på diverse møbler. Må ikke 
forveksles med tuschpenne.

Findes også som sortiment.

Denne bejdseisolering bruges til påføring af bejdsede overflader for at undgå af-
smitning og samtidig er den også til brug ved shellakpolering som porefylder. 
Kan også bruges som klar stopgrund ved knaster og gennemslag.

Denne lak påføres et fyldigt lag og derefter vil lakken fint krakelere. I disse revner 
kan påføres enten Les Frères Nordin Guldpasta eller anden farve. Husk, at det er 
lakken og ikke underlaget der krakelerer.

Les Frères Nordin fiskelim bruges til finere finerarbejde, ikoner mm.

Kontakt venligst vores kontor, da vi har eller kan hjemtage det De evt. mangler.
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kirsebær

mørk nød 

mellem eg

lys eg 

lys mahogny

palisander    

Farver teak

  

Farver

vægt 300 gr    

teak

hvid

lys eg

nød 

gabon 

elm 

mørk eg 

medium eg 

natur 

mose eg

mahogny

kirsebær

wenge

gyldenbrun 

rødbrun 

250milliliter

500milliliter

500milliliter

bejdseisolering

krakelerlak

Fiskelimwood-Filler

bejdsepen

andre produkter
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Skovgaard & Frydensberg importerer en række produkter fra en af Sveriges største 
fabrikker indenfor bejdser, træpleje, textilpleje og meget andet.

Disse produkter har en høj kvalitet. Bruges af mange virksomheder, og er let at 
bruge for private.
 

Med pulverbejdse kan samme brev bruges til enten vand eller sprit. Dette vil 
halvere Deres varelager. Bruges på nyt eller afhøvlet træ. Overfladebehandling  
foretages med bejdselak eller Skovgaard&Frydensbergs træolie. Findes i brev og 
1 kg dåser.

Findes i 24 farver, se venligst farvekort på www.skovfryd.dk

Denne lakbejdse er baseret på sprit og kan bruges ovenpå nyt og afhøvlet træ samt 
ovenpå de fleste gamle lakker, såsom køkkenlåger, stole mm. Overfladebehand-
ling foretages med bejdselak.

Findes i 13 farver, se venligst farvekort på www.skovfryd.dk

 

Denne lakbejdse er baseret på vand og kan bruges ovenpå nyt og tidligere behand-
lede overflader. Overfladebehandlingen foretages med Herdins bejdselak Aqua.

Findes i 8 farver, se venligst farvekort på www.skovfryd.dk

herdins 
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produkter

rækkeevne  ca 2 m2 pr brev 

rækkeevne 3 m2 pr Flaske / 300 ml

milliliter 1000300

rækkeevne 3-4 m2 pr 500 ml 

milliliter 275

pulverbejdse/ægte bejdse 

lakbejdse 

lakbejdse/aqua
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Oliebejdse er et produkt udviklet efter samme standard som Herdins øvrige 
bejdser og afgiver ingen generende lugt. Tørretid ca. 8-10 timer hvilket betyder, 
at bejdsen kan trænge langt ind i overfladen.

Denne bejdse er fantastisk at arbejde med, da det er umuligt at lave striber, stød 
eller overgange, hvis man følger brugsanvisningen. 

Overfladebehandling foretages med bejdselak eller Skovgaard&Frydensbergs 
træolie.

Findes i 11 farver, se venligst farvekort på www.skovfryd.dk

 

Benyttes som ekstra overfladebehandling oven på oliebejdse, hvilket giver en 
dybere glans.

 

Denne hårdvoksolie er en uretanforstærket olie til indendørs brug, med høje krav 
for slidstyrke og vandafvisning. Passer godt til bejdsede og ubehandlede over-
flader, f.eks. borde, stole, gulv mm.

rækkeevne 12-15 m2 pr dåse 

milliliter 275

rækkeevne 15-20 m2 pr dåse 

milliliter 500

rækkeevne 10-15 m2 pr liter 

milliliter 500

oliebejdse 

olievoks

hårdvoksolie

lakbejdse aqua
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Denne bejdselak er en slidstærk, vandbaseret klarlak for ubehandlede og bejdsede 
overflader. Hurtigtørrende, lugtsvag og enkel og skånsom at arbejde med.

Speciallak til bejdsede overflader. Kan også benyttes til almindelig lakarbejde og 
som gulvlak, da den er en kraftig og stærk lak.

 

Herdins gulvlak er 1 komponent vandbaseret gulvlak for træ-og parketgulv ind-
endørs. Herdins gulvlak har en god slidstyrke og yder god modstand mod pletter 
mm. Denne lak kan også bruges ovenpå tidligere oliebehandlede overflader.

 

 

Herdins loft og panelhvid er en vandbaseret lasur til ubehandlet eller tidligere 
lakeret nåletræ indendørs. Den forebygger og bremser såkaldt gulning. Gamle og 
gulnede paneler får en smuk lys silkemat overflade. Herdins loft og panelhvid er 
let at påstryge og drypper ikke.

 

Herdins hobbylak er en miljøtilpasset vandbaseret acryl-latex farve, som giver en 
dækkende og et slidstærkt halvblankt udseende. Hæfter på de fleste materialer.

Findes i 11 farver, samt mat og blank lak, se farvekort på www.skovfryd.dk.

Trærens rengør effektivt træ på terrasser, altaner, facader mm.
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rækkeevne   2 liter opløsning rækker til ca. 10 m2

milliliter

rækkeevne

milliliter

glans halvmat glans 25    blank glans 85  

500

 ca 15 m2 pr liter 

rækkeevne

milliliter

glans halvmat glans 15    blank glans 65  

500

 3/4 m2 pr 500 ml 

rækkeevne

liter

glans halvmat glans 30    halvblank glans 45

3

ca 8-10 m2 pr liter

bejdselak

bejdselak/aqua

gulvlak

loFt & panelhvid

Findes også som extra hvid  

liter

Farver

31

hobbylak

trærens

milliliter

1000

50
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For hurtigt og effektiv imprægnering af ventilerede tekstiler. Ideel for skind og 
læder. Anbefales til TEX materialer.

 

Sportwax bruges til pleje og beskyttelse af sko og støvler. Giver læderet en vand-
afvisende overflade, som holder længe.

 

Imprenex outdoor er fremstillet til grove tekstiler, som rygsække, telte, presen-
ninger, markiser, flag mm.

 

Imprenex cleaner er et dybt virkende rengøringsmiddel for grove udendørs-tek-
stiler. Imprenex cleaner rengør markiser, parasoler, telte og bådkalecher effektivt 
og skånsomt uden at blege. 

Herdins fugtstop er en færdigblandet betonimpregnæring som giver en perma-
nent fugtspærre i beton. Midlet trænger dybt ind i beton, krystalliserer og hindrer 
indtrængen af fugt og er støvbinder. Produktet er farveløst, lugtfrit, giftfrit og 
kan bruges både ude og inde. Fugtstop kan anvendes på fugtig beton. Fugtstop 
fungerer effektivt inde/ude på cementbaserede underlag som grundmur, terrasser, 
kældre, garagegulv, brønd, belægningssten mm.

Herdins Imprenex serie er beregnet til imprægnering af alle slags tekstiler.
 

Wash in plus er specielt fremstillet til imprægnering af ventilerende tekstiler. Im-
prægneringen giver stoffet dets oprindelige smuds- og vandafvisende egenskaber 
tilbage uden at påvirke membranens egenskaber. Wash in plus kan bruges til 
vaskemaskine. Anbefales til TEX materialer.

 

Imprenex giver en hurtigt og effektiv imprægnering for tekstiler, læder og ru-
skind. Giver en vand, smuds og olieafvisende imprægnering.
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milliliter 250

milliliter 400

milliliter 450

milliliter 120

rækkeevne 3-4 m2 pr liter

liter 1

rækkeevne 3-6 m2 pr liter

liter 253

liter 1

Fugtstop

imprenex

imprenex wash in plus

imprenex express

imprenex allround

imprenex sportwax

imprenex cleaner

imprenex outdoor
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Skovgaard&Frydensberg forhandler forskellige varer fra andre leverandører. Fæl-
les for disse varer er, at de er af meget høj kvalitet.

 

Tonkinlakken har sine rødder i Østen. Tonkinlak er en klassisk lak, håndværks-
mæssigt fremstillet af linolie og kinesisk træolie. Navnet hentyder til Tonkin-
bugten i det forhenværende Fransk Indokina, hvor den ene af de to råvarer blev 
hentet. En lille fabrik i Paris har produceret Tonkinlak siden 1906. Dengang var 
der mange der kogte lak… Senere gjorde de syntetiske masseproducerede lakker 
deres indtog. Hvor de fleste andre opgav den håndværksmæssige produktion, holdt 
den lille parisiske fabrik stand. Mester med den hvide kittel og sorte hat, blev ved 
med at forfine sit håndværk. Tonkinlakken bruges på skibe, gulve mm., desuden 
kan den også bruges som tilsætning i linoliemalingen, så den opnår højere glans.

Ægte trætjære fra Auson, er et rent naturprodukt til udendørsbehandling af træ 
på huse, både mm. Tjæren har en god indtrængningsevne på uhøvlet træ. Kan 
fortyndes med koldpresset rå linolie.

Tonepasta fra Tintamano er en koncentreret tonepasta til toning af alkyd og acryl. 
Må ikke bruges til toning af linoliemaling.

Findes som display med 8 farver.

handelsvarer
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liter 2.51.20,50.25

glans  90

liter 51

rækkeevne           0.2-0.3  liter pr m2 aFhængig aF underlag

rød 

blå

hvid 

gul 

oxyd rød

mørk brun

40milliliter

sort 

oxyd gul      

grå umbra

Farver grøn

oxyd grøn

tonkinlak 

trætjære

tonepasta
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Farvefabrikken Skovgaard & Frydensberg blev grundlagt den 25 0ktober 1905. 
Det forgik i Dansk Linotol Kompagnis kontor i Kompagnistræde 22, i Køben-
havn. Firmaet blev oprettet af ingeniør C.P.  Drescher, som også var direktør for 
firmaet.Linotrol Kompagniet kom rigtigt godt fra start, allerede i 1907 kunne 
man have en omsætning på Kr. 47590,54

I År 1906 foregår fremstilling af linolieprodukter i Linotrol- kompaniet lokaler 
på Vester Fælledvej 66, i København, helt frem til 1965, hvor Carlsberg skulle 
bruge grunden til byggeri, kontoret ligger der stadig.

Derefter blev der bygget nyt og flyttet til gadestævnet 6-8 i Hvidovre, samtidig 
skiftede firmaet navn til Linova.

Firmaet fremstillede et hav af de fineste maling produkter, til såvel udland og ind-
land. I 1998 blev firmaet overdraget til Skovgaard & Frydensberg, som viderførte 
det gamle hæderkronede firma og har i dag en førende position indenfor linolie-
produkter, til restaurering af fredet bygninger, såsom Amalienborg, Kronborg, 
Københavns rådhus, Tivoli, Dyrehaverne, samt et hav af herregårde og slotte, 
reference listen er lang.

Desuden har Skovgaard & Frydensberg en lang række importerede varer f.eks 
Herdin ś bejdser, Les Freres Nordin Møbelplejeprodukter, Auson Træ-tjære.mm

I dag fremstiller Skovgaard & Frydensberg kun de bedste linoliemalinger, som 
bliver valset på et 3 valseværk, stadig som i 1905 fremstilles alt i hånden, selv et-
tiketterne sættes på ved håndkraft.

På det miljøområdet er farevfabrikken helt fremme med det sidste nye, alle vores 
linoliemalinger er mal-kode 0-01, det vil sige ingen opløsningsmidler, desuden 
foregår alt produktion på elområdet uden co 2 udslip.

Firmaet er også tildelt grøn smiley fra arbejdstilsynet og tildelt miljøkatogeri no 
1. Fra hvidovre kommune.

Med venlig hilsen

Dirch Madsen

FarveFabrikken
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