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SÅDAN ALLERGIVENLIG MALING
(MALING UDEN KONSERVERINGSMIDLER)

DET NATURLIGE VALG
Sylitol Bio-innefärg, helmat silikatmaling eller Care 5, helmat acrylmaling, godkendt af Astma-Allergi Danmark, 
vaskeklasse 1.

INDEN DU STARTER
Der er visse krav til underlaget, når man vil male med Care 5 eller Sylitol Bio-innefärg . Du bør derfor undersøge 
hvilken type maling, der er benyttet til den tidligere behandling. Tal med din forhandler om dette.

Før du maler
Afdækning af gulve med afdækningspap eller plastfolie.
Afvaskning med 110 Grundrengøring. Husk at eftervaske med rent vand.
Huller og revner i væggen udspartles med filler, og eftervandes når filleren er halvtør, så reparationen er som 
strukturen på væggen.
Fodlister, dørindfatninger etc. afdækkes med tape, der trykkes godt fast, så malingen ikke 
”kravler” ind under tapen. Husk at fjerne tapen umiddelbart efter, at der er malet.
Vær især omhyggelig med at afdække vinduer. Da produktet er alkalisk, kan stænk og pletter ikke fjernes fra 
glasset.

Tapetserede vægge
Vi anbefaler at fjerne gammelt tapet, før der males med Care 5 eller Sylitol Bio-innefärg.

Glasvæv og glasfilt
Grunding med Bio Innen, fortyndet med ca. 5 % vand.
2 gange færdigmaling med Bio Innen.
Når grundingen er tør, slibes med sandpapir, så væggen bliver jævn og glat, inden der færdig-males.

Pudsede vægge 
Afbørstning med kost.
Maling tyndet med 20% vand.
2-3 gange færdigmaling med Bio Innen.

Gipsvægge
Samlinger mellem gipsplader udspartles med sandspartel og papirstrimler lægges i. Samlinger spartles herefter, 
så de bliver plane med væggen. Husk god tørring mellem hvert spartellag.
Maling tyndet med 20% vand.
2-3 gange færdigmaling.

Tidligere malede vægge
Hvis der er indsugning, grundes med Maling tyndet med 20% vand.
1-2 gange færdigmaling med Bio Innen.

BEMÆRK
Da produktet er alkalisk, bør du anvende handsker og beskyttelsesbriller.
For at sikre, at der ikke kommer konserveringsmidler i malingen, må den ikke tones med tonepasta.

FORUDEN MALING HAR DU BRUG FOR
• 110 Grundrengøring
• Svamp til afvaskning
• Plastfolie og/eller afdækningspap
• Tape
• Spartel
• Sandpapir
• Pensel
• Malerrulle, rullespand, evt. forlængerskaft
• Matador silikat spartel
• Kost
• Papir eller vævstrimler til revner
• 112 Tapetopbløder
• Personlige værnemidler, såsom engangsdragt, handsker og beskyttelsesbriller

MESTERTRICK
• Vær opmærksom på, at plastafdækninger på gulve kan være glatte. 
• Når der males, starter man med at kantmale ved loft, hjørner og langs paneler. Derefter påføres malingen 

med rulle/pensel.
• Når malingen påføres med rulle, afsluttes altid med at efterrulle oppefra og ned. Derved undgår man skyg-

gevirkninger.
• Når/Hvis væggen på et senere tidspunkt skal vaskes/aftørres, bør det gøres nedefra og op. Derved undgår 

man striber i det malede.
• Matador silikat spartel er uden tilsætning af konserveringsmidler.
• Det anbefales generelt at holde en så simpel malebehandlng som muligt uden brug af klæber/vægbeklæd-

ning


