
Beskyt dit træværk - sådan får du det bedste resultat 

 
Når skuret eller det udvendige træværk skal have en ny gang træbeskyttelse, er det vigtigt gøre forarbejdet 
godt. Jo mere umage du gør dig i forarbejdet, jo flere år går der, før du skal have penslen frem igen.  
    

1. 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 af 
malingen dårligere – malingen hænger altså 
bedre fast, hvis overfladen er rengjort. Det er 
derfor en god idé at lægge ud med at vaske af 
med en grundrens. 

  
    

2. Afskrabning 
Fjern eventuelt løstsiddende gamle lag af 
maling. Hvis man maler ovenpå løstsiddende 
stykker maling, får man ikke det nye lag maling 
ind i træet. Du kan roligt male ovenpå tidligere 
lag af træbeskyttelse og maling, hvis bare laget 
fortsat sidder ordentligt fast på træet. Hvis det 
gamle lag i stedet er ved at falde af eller sidder 
løst på træet, skal du skrabe det af. Det er typisk   

 ikke store overflader, der skal skrabes af, men enkelte mindre stykker maling, der skal fjernes. Hvis du 
skal male vinduer eller døre, hvor træet er glat og høvlet, skal der slibes med sandpapir på det gamle 
lag maling. Malingen skal ikke slibes væk, men slibes mat, så det nye lag maling kan sidde fast på det 
gamle. På mere ru overflade som udhængsbrædder, rækværk og gavle er det ikke nødvendigt at slibe. 

    

3. Plet med olie 
Du skal være opmærksom på de områder, hvor 
du lige har skrabet maling af. Bart træværk skal 
grundes for at beskytte træet imod råd og 
svamp, og for at sikre at det nye lag 
træbeskyttelse sidder bedre fast. Træet må efter 
grunding ikke være blankt, hvilket sker, hvis du 
overgrunder. Skulle uheldet være ude, kan du 
slibe den blanke overflade væk.     

    

4. Plet med maling 
Inden du maler hele træværket, skal du 
pletmale de områder, hvor du har brugt 
grundingsolie. Vær opmærksom på at 
grundingsolien skal være helt tør, inden du 
pletmaler. Med et enkelt lag maling ovenpå 
grundolien, vil du få et jævnt og ensartet 
resultat, når du til sidst maler hele overfladen. 

  
    

5. Mal 
Nu kommer den del af opgaven, som er mest 
ligetil. Ligesom eksaminerne er den flittige elevs 
fest, så er sidste trin i malerprocessen den 
flittige malers fest. Nu skal du nemlig male hele 
overfladen med træbeskyttelse, og hvis du har 
gjort dit forarbejde, er du godt på vej til et rigtig 
godt og vedvarende resultat. 

  
 


