Mal væg og loft – sådan får du det bedste resultat
1. Afdæk
Før du går i gang, er det vigtigt at dække godt af. De fleste
bruger enten en pap- eller plastfolieafdækning. Vi anbefaler
papafdækning, da man risikerer at glide og snuble i plastfolie.
Afdæk hellere en meter for meget, end en meter for lidt –
malingen rammer altid lige dér, hvor man ikke havde dækket
ordentligt af.
2. Grundrens
Når du skal male, er det vigtigt, at du maler på en rengjort
flade. Hvis man maler ovenpå flere års skidt og snavs bliver
vedhæftningen dårligere – malingen hænger altså bedre fast,
hvis overfladen er rengjort. Det er ikke sikkert, at loftet skal
vaskes af, men hvis der eksempelvis er røget indenfor, vil der
typisk sidde nikotin på væggene, og det skal vaskes af. Det er
derfor en god idé at lægge ud med at vaske af med en
grundrens.
3. Luk huller
Små huller og revner fra eksempelvis gamle lampeudtag skal
lukkes. Brug spartelmasse, og sørg for, at spartlemassen kun
kommer ind i hullet og ikke laver små forhøjninger på fladen
rundt om hullet. Dette gøres nemmest ved at køre en fugtig
svamp over området, når spartelmassen næsten er tørret helt
ind.
4. Pletmal
Mal de spartlede områder med en rulle med lidt maling på.
Når du pletmaler, sikrer du, at den næste omgang maling
kommer oven på maling i stedet for spartelmasse, hvilket
giver et mere ensartet resultat.
5. Beskær
Før du finder malerrullen frem, er det vigtigt at ”beskære”
kanten ind til lister, kontakter og vægge. Dette gøres for at
spare tid og kræfter til sidst i malerprocessen. Brug en pensel
til at male fem centimeter ind til en kant, som ikke skal
berøres af rullen. Sørg for at fordele malingen i et jævnt lag.
Hvis du har dørkarme eller fodlister, der ikke skal males, kan
de med fordel afdækkes med tape. Husk bare at fjerne tapen
lige så snart, du er færdig med at male, så tapen ikke sidder
for godt fast.
6. Mal
Nu skal resten males. For at opnå det bedste resultat
anbefaler vi, at du maler hele væggen eller hele loftet på én
gang. Pauser og afbrydelser betyder, at dele af malingen får
lov at tørre, og det kan give et noget ujævnt resultat.

Bemærk! Valget af maling afhænger af flere forskellige ting. Blandt andet har rummets
funktion, væggens/loftets overflade og nuværende lag af maling en betydning for, hvilken
slags maling, vi anbefaler. Kig gerne ned i en af vores butikker, så hjælper vi dig med den helt
rigtige maling til dit maleprojekt.

