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SÅDAN MALER DU METAL

INDEN DU STARTER 
Du skal undersøge hvilken type metal, du skal behandle. Nogle typer metal er ikke egnede til malebehandling.

SÅDAN GØR DU
Før du maler er det vigtigt, at metallet får den korrekte forbehandling.

UDENDØRS

Ubehandlet jern/stål
Affedtning med terpentin.
Afrensning af rust med sandpapir eller stålbørste.
2 gange grunding med Industriprimer 
2 gange færdigmaling med Pari-Dan Alkydmaling.

INDENDØRS

Ubehandlet jern/stål 
Affedtning med terpentin.
Afrensning af rust med sandpapir eller stålbørste.
2 gange grunding med Multiprimer
2 gange færdigmaling med Pari-Dan Vandig.

Ubehandlet zink/galvaniseret jern
Vandslibning med slibesvamp i salmiakvand i forholdet 1:4 tilsat lidt grundrengøring, efterfulgt 
af afvaskning med rent vand.
2 gange grunding med Multiprimer / Hæfteprimer.
2 gange færdigmaling med B&J Acrylmaling.

Ubehandlet kobber og messing
Vandslibning med slibesvamp i 110 Grundrengøring efterfulgt af afvaskning med rent vand.
2 gange grunding med Multiprimer / Hæfteprimer og 2 gange færdigmaling med valgte Pari-Dan type.

Tidligere malet jern, f.eks. radiatorer
Afvaskning med 110 Grundrengøring, efterfulgt af afvaskning med rent vand.
Matslibning af hele fladen.
Afrensning af løstsiddende maling.
Pletmaling med Multiprimer på afrensede steder. 
Færdigmaling med Pari-Dan.

FØLGENDE PRODUKTER ER VELEGNEDE TIL METAL
376 Hæfteprimer
367 Industriprimer
368 Multiprimer
784 Pari-Dan, vandig, Glans 30
786 Pari-Dan, vandig, Glans 50
618 Pari-Dan, alkyd, Glans 50

FORUDEN MALING HAR DU BRUG FOR
• Stålbørste
• Sandpapir
• 4-dobbelt salmiak
• Skrabejern
• Terpentin
• Pensel
• Svamp
• Støvkost
• Slibesvamp

MESTERTRICK
• Jern/stål skal males umiddelbart efter afrensning for at få et godt resultat.
• Det er vigtigt at temperatur, luftfugtighed og overfladetemperatur er som beskrevet på datablad.
• Det frarådes at male eloxeret aluminium og rustfrit stål.


