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SÅDAN MALER DU GULVE

I Beck & Jørgensens produktsortiment er der gulvmaling/-lak til de fleste gulvtyper, det være sig 
betongulve, trægulve eller parketgulve. Læs her hvordan behandlingen udføres korrekt og med 
det rigtige produkt.

GULVMALING

Før du maler
For at opnå et godt resultat, skal du forbehandle gulvene korrekt.

Tidligere malede trægulve
Afrensning/afskrabning af løs maling.
Afvaskning med 110 Grundrengøring, eftervask med rent vand. 
Afvaskning af sæberester med eddikesurt vand i forholdet 2 dl 32 % eddikesyre til 8-10 liter 
vand, eftervask med rent vand. 
Steder med bart træ grundes med 723 Oliegrund, fortyndet med ca. 20 % vand.
Slibning med fint sandpapir.
2 gange maling med gulvmaling.

Ubehandlede trægulve
Lakering med knastelak
Grunding med 723 Oliegrund, fortyndet med ca. 20 % vand.
Mellemslibning med fint sandpapir efterfulgt af støvsugning.
2 gange maling med gulvmaling.

Malede betongulve
Afrensning af løs maling.
Afvaskning med 110 Grundrengøring, efter vask med rent vand.
Afvaskning af sæberester med eddikesurt vand i forholdet 2 dl 32 % eddikesyre til 8-10 liter 
vand, eftervask med rent vand.
Slibning med sandpapir efterfulgt af støvsugning.
Pletmaling med gulvmaling.
2 gange maling med gulvmaling.

Nye tørre betongulve
Afrensning af betonslam.
Grunding med fortyndet gulvmaling.
2 gange maling med gulvmaling.

GULVLAK

Tidligere lakerede gulve
Afvaskning med 110 Grundrengøring - eftervask med rent vand.
Afvaskning af sæberester med eddikesurt vand i forholdet 2 dl 32 % eddikesyre til 8-10 liter 
vand – eftervask med rent vand.
Slibning til mat overflade med fint sandpapir efterfulgt af støvsugning.
2 gange lakering med gulvlak.

Ubehandlede gulve, nye eller afhøvlede til rent træ
1 gang gulvlak.
Mellemslibning efterfulgt af støvsugning.
2 gange lakering med gulvlak.

GODE HUSKEREGLER
• Støvsug og rens gulvet efter slibning.
• Gulvet må ikke sejle i vand - aftørres efter vask.
• Huller og revner i trægulve repareres med plastiktræ.
• Beton- og trægulve ikke må være fugtige ved maling/lakering.
• Gulve behandlet med bonevoks og polish skal altid afhøvles.
• På tidligere lakerede gulve, er det en god idé, inden gulvet lakeres, at lave et prøveopstrøg, 

f.eks. i et hjørne, og lade dette tørre helt igennem. Herefter tages et stykke tape, som 
klæbes godt fast på lakken. Tapen rives hurtigt af, og man kan så se, om lakken kan binde 
ovenpå den gamle lak.

• Når gulvet slibes, skal dette ske langs træets årer.

FØLGENDE MALINGSTYPER ER VELEGNEDE TIL GULVE

210 PU Gulvlak, ultramat
220 PU Gulvlak, mat
781 Prima-Floor Acryl Plast, halvblank
284 PU Gulvmaling, blank

Til grunding at trægulve anvendes 723 Oliegrund fortyndet med ca. 20 % vand 

UDOVER MALING ER DER BRUG FOR FØLGENDE
• 110 Grundrengøring 
• Eddikesyre 32 %
• Sandpapir
• Skrabejern
• Tape
• Anstryger eller rulle (glatvalse)
• Rullespand
• Svamp
• Slibeklods
• Forlængerskaft

MESTERTRICK

- Når maling/lak påføres, kan der bruges et forlængerskaft.
- Fordel maling/lak i et jævnt lag.
- Start med at male kanter ved fodpaneler med pensel.
- Linoleum-, pvc- og terrazzogulve bør ikke males.
- Foretag altid en prøvebehandling for at kontrollere vedhæftning. 
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