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SÅDAN MALER DU VINDUER

INDEN DU STARTER
Du må vurdere vinduernes tilstand. Hvis de er pæne uden afskalninger af gammel maling, og malingen sidder 
godt fast, er behandlingen nem at udføre. Hvis vinduerne er misligholdte og kraftigt afskallede, kan det være 
nødvendigt med den store behandling. Mange gamle vinduer kan blive næsten som nye, hvis du afrenser dem og 
behandler dem korrekt.

Sådan forbereder du vinduet
Forberedelsen af vinduet afhænger af vinduets beskaffenhed.

Vinduer med et minimum af afskalninger
Afrensning af løs maling og dårligt fastsiddende kit.
Afvaskning af træværket med 110 Grundrengøring. 
Husk at eftervaske med rent vand.
Slibning af overfladen til friskt træ med sandpapir og afstøvning af vinduet.
Afrensning og rustbeskyttelse af eventuelle rustne beslag.
Grunding med B3 130 Grundingsolie, de steder, hvor der er afrenset ned til bart træ – også i kitfalsen.
Efterkitning på steder, hvor gammelt kit er fjernet, samt ved revner og sømhuller.

Vinduer med afskallet maling på hele vinduet
Afrensing af al maling ind til ren og frisk træoverflade, eventuelt med slibemaskine, varmepistol eller skrabejern.
Afrensning og rustbeskyttelse af eventuelle rustne beslag.
Grunding med B3 130 Grundingsolie – også i kitfalsen.
Efterkitning på steder, hvor gammelt kit er fjernet, samt ved revner og sømhuller.

FØLGENDE PRODUKTER ER VELEGNEDE TIL VINDUER

754 Cover-It Plastalkyd/vandig
Kombineret acryl/alkyd med god vedhæftning og vejrbestandig overflade.
Grunding: Bart træ grundes med 130 B3 Grundingsolie.
Pletning og mellemstrygning med 723 Oliegrund.
Færdigmaling: 2 gange med 754 Cover-It.

854 Cover-Plus, Urethanalkyd/vandig 
Vandbaseret alkyd med fine arbejdsegenskaber og højt tørstof.
Grunding: Bart træ grundes med 130 B3 Grundingsolie.
Pletning og mellemstrygning med 723 Oliegrund.
Færdigmaling: 2 gange med 854 Cover-Plus.

319  Alkydoljefärg
Alkydoljefärg er indbegrebet af den gammeldags vinduesmaling, som giver en glat, lukket 
og robust overflade. 
Grunding: Bart træ grundes med 130 B3 Grundingsolie.
Bart træ plettes og/eller stryges med 319  Alkydoljefärg, fortyndet ca. 25 % med terpentin.
Færdigmaling: 2-3 gange med 319  Alkydoljefärg.
Vær opmærksom på, at alkydolie har lang tørretid.

GODE RÅD
• Afrens og mal over- og underkant på vinduet.
• Mal ca. 2 mm ud på glasset, således vand ikke kan trænge ind bag kittet.
• Vinduer med termoglas skal normalt ikke kittes. I stedet topforsegles mellem glasliste og glas med en 

egnet fugemasse.
• Der skal være plads til malebehandling, således at vinduet kan åbnes og lukkes.
• Vinduet må ikke lukkes, før malingen er helt tør.
• Rustne beslag af jern og metal skal helst afmonteres og afrenses på begge sider og males med 367 

Industriprimer. Hvis beslag ikke kan afmonteres, lukkes mellem beslag og vindue med kit.
• Zink og varmgalvaniserede beslag skal afrenses og vaskes med ammoniakvand. 

Herefter grundes med 2 gange 367 Hæfteprimer eller 368 Aqua Multiprimer.
• Anbefalet våd lagtykkelse min 75-100 µm målt med vådkam.
• Det anbefales at benytte en pensel med syntetiske børster til vandbaseret og svinebørster til AlkydOljeFärg.

Er du i tvivl? Spørg din forhandler til råds.

FORUDEN MALING HAR DU BRUG FOR
• Acryl eller oliekit
• Silikonefugemasse/Acrylfugemasse
• 110 Grundrengøring 
• Sandpapir
• Vinduespensel
• Stålbørste til jernbeslag
• Grundmaling til jern/varmgalvanisering
• Evt. 4 dobbelt salmiakspiritus
• Skrabejern
• Vinduesskraber (barberblad)
• Evt. terpentin

MESTERTRICK
• Forarbejdet er det vigtigste til opnåelse af et godt resultat.
• Mal vinduerne indvendigt og udvendigt på samme tid.
• Tætningslister skal være af neopren (gummi).
• Kraftige revner i karmbundstykket udspartles med Acrylfugemasse.
• Maling på vinduesglas afrenses bedst med en glasskraber.
• Hvor der er brugt oliekit, er det en fordel at pensle med kridt.


