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SÅDAN MALER DU INDENDØRS TRÆVÆRK

Indendørs træværk - som for eksempel døre, karme, køkkenlåger, fodpaneler m.m. - finder mange svært at male 
med et efterfølgende godt resultat. Men hvis du bruger vores gode råd, samt benytter kvalitetspensler og den 
rigtige maling, så opnår du et godt resultat.

SÅDAN GØR DU
Tidligere malet træværk
Afvaskning med 110 Grundrengøring og eftervask med rent vand.
Afskrabning af løs maling med skrabejern.
Slibning af overfladen med sandpapir (kornstørrelse ca. 150), eller slibning i grundrengøring med en slibesvamp. 
Afstøvning af overfladen med en blød støvekost eller aftørring af overfladen med en hårdt op-vredet klud i rent 
vand.
Grunding på de steder, hvor der er renset til træren overflade med 723 Oliegrund.
Spartling/fugning af huller med spartelmasse og fugning med acrylfugemasse i større revner.
Slibning og afstøvning af overfladen.
Maling af hele overfladen med mellemmaling til træværk eller pletning af de reparerede/spartlede steder.
2 gange maling med maling til træværk med en let mellemslibning, med fint sandpapir, samt afstøvning imellem 
malebehandlingerne.

Nyt og afrenset træværk
2 gange pletning med knastelak.
Grunding med 723 Oliegrund. Let slibning, hvor træet rejser sig.
Spartling af huller og revner med spartelmasse eller acrylfugemasse i større revner.
Slibning og afstøvning af overfladen.
Mellemmaling med med 726 Supergrund.
Let slibning.
2 gange maling med Pari-Dan Vandig eller PU-emaille.

GODE RÅD
• Slib altid langs træets årer.
• Totalafrensning af maling kan foretages med farvefjerner eller varmepistol.
• Ved spartling på buede flader bruges en gummispartel.
• Ved maling af dørkarme med indfatninger bør der startes forneden i hjørnet, males opad og afsluttes forne-

den i modsat side.
• Ved maling af fyldingsdøre startes med fyldingerne, og der arbejdes vådt-i-vådt hele tiden.
• Afsyrede døre skal neutraliseres med eddikesurt vand inden maling.
• Malingen kan påføres med rulle og efterglattes umiddelbart med pensel eller malepude.
• Husk, malingen skal tørre mellem behandlingerne.
• Naturtræsdøre, for eksempel teak, skal behandles specielt.

FØLGENDE PRODUKTER ER VELEGNEDE TIL TRÆVÆRK

693 PU-Emaille 30 Vandig
695 PU-Emaille 50 Vandig
698 PU-Emaille 80 Vandig
723 Oliegrund
Acryl Emailler
784 Pari-Dan Vandig, Glans 30
786 Pari-Dan Vandig, Glans 50
787 Pari-Dan Vandig, Glans 80 
788 S-Emaille, Glans 40

FORUDEN MALING HAR DU BRUG FOR
• 110 Grundrengøring 
• Spartel
• Eddikesyre 32 %
• Pensel
• Rulle
• Malepude
• Shellak
• Sandpapir
• Skrabejern
• Svamp
• Støvkost
• Spartelmasse
• Acrylfugemasse
• Afdækningstape
• Afdækningspap /-folie
• Malerbakke

MESTERTRICK
• For at opnå et generelt godt resultat med vandig maling må temperaturen ikke være for høj, ca. 15-20°C. 
• Hvis der skal bruges en lakrulle eller malerulle, så vask den i 110 Grundrengøring inden start.
• Anskaf kvalitetspensler fra Guldberg, så bliver resultatet pænere. 
• Hvis penslerne vedligeholdes, holder de i mange år.
• Undgå at rulle for hurtigt, der kan blive pisket luft ind i overfladen, så der dannes luftbobler.
• Malingen skal påføres i et fyldigt lag.
• Undgå at bruge groft sandpapir – det ridser overfladen.
• Træet må ikke være fugtigt, når der males. Ved rulning kan en lille tilsætning af vand give et bedre resultat.


