Arbejdsråd

Maling af
gulve
Indendørs

Maling af træog betongulve
indendørs
Der er flere forskellige alternativer at vælge
imellem, når du skal male træ- eller betongulve.
Hvilket produkt, du skal vælge, afhænger først
og fremmest af gulvmaterialet. En anden faktor,
der skal tages med i overvejelserne, er den slidtage, som gulvet skal kunne holde til.
Før du går i gang, skal du læse brugsanvisningen og derefter følge malerrådene i denne
brochure eller læse databladet til det respektive
produkt på beckers.dk. Fremgangsmåden ved
behandlingen er stort set den samme, uanset
hvilket produkt du vælger.
I vådområder som garage, vaskerum m.m.
anbefaler vi EPX-V Gulvmaling.

Beckers Maling
Vallensbækvej 46
2625 Vallensbæk
www.beckers.dk

Enkle trin
til et perfekt
resultat

Nogle tips
• G
 ulvfladen skal være ren, tør og fri for oliespild,
polish, voks m.m. Ellers bliver vedhæftningen
forringet.
• B
 etongulve skal være tørre, mindst 1–2 måneder
gamle samt fri for snavs og fedt.
• H
 usk at teste fugtigheden i gulvet. Ved hjælp af
en elektronisk fugtmåler kan man nemt kontrollere fugtindholdet. Det er meget vigtigt, at
gulvet er tørt. Fugt fra gulvet vil indebære, at
malinglaget løsner sig fra underlaget inden for
kort tid.

Mal trægulv
Et slidt trægulv males let over med gulvmaling.

Tidligere malet trægulv
Rengør gulvet for støv og snavs. Vask gulvet med
Beckers Malervask, og brug beskyttelseshandsker.
Mal 1–2 gange med gulvmaling, der passer til fladen.

Ubehandlet trægulv
Rengør fra snavs og støv. Fibre, som er kradset op
under rengøringen, slibes væk med et middelfint
slibepapir. Knaster lakeres med Beckers Kvistlak.
Grundmal med Panelgrunder for at mindske
risikoen for misfarvning fra træet, det gælder først
og fremmest gulve, der skal males i hvide og lyse
farver. Lad grundmalingen tørre i 16 timer, og mal
derefter gulvet 2 gange med ufortyndet gulvmaling.

Tidligere malede betongulve
Fjern al løs maling med en stålbørste, eller skrab
og vask med malervask. Brug gummihandsker, og
skyl ordentligt. Slib blanke flader med middelfint
slibepapir. Fjern slibestøvet, før du begynder at
male. Husk, at det altid er bedre at male to gange
end at påføre et for tykt lag maling.

Ubehandlede betongulve
Betongulve skal være tørre på overfladen, mindst
1–2 måneder gamle samt fri for snavs og fedt. Lav en
skrabeprøve med en skruetrækker. Hvis yderlaget
slipper, sidder beton-/cementhuden tilbage, og før
påføring af maling skal det fjernes, ved enten at slibe
eller bejdse med saltsyre. Husk at teste fugtigheden i
gulvet efter rengøringen.
OBS! Det er vigtigt at lade gulvet tørre i mindst 1–2
døgn efter rengøringen. Støvsug gulvet omhyggeligt,
før du begynder at male.
Så er tiden inde til at male betongulvet!
For at undgå udjævn indsugning fra underlaget ved
færdigmaling bør du forgrunde med den maling du
skal færdigmale med. Læs instruktionen på emballagen. Normal fortynding ca. 10 %. Brug en mohairrulle
eller filtrulle med forlængerskaft, når du maler. Langs
kanter og til mindre flader skal du bruge en pensel.
Når grundmalingen er tørret, færdigmaler du gulvet
med fortyndet maling. Påfør maling med 1–2 pensel
strøg. Påfør malingen jævnt og i tilpas mængde.
Undgå at gå tilbage og rulle i halvtør maling, da dette
medfører risiko for, at der opstår
farveskift m.v. Hvis du ikke vil have fnug på gulvet,
kan du give gulvmalingen en mere slidstærk overflade ved at påføre et lag klarlak 1–2 gange. Dette
gælder gulve, der er malet med EPX-V Gulvmaling.

Mal med flager
Hvis du vil male dekorativt med gulvflager er forbehandlingen den samme som på tidligere malede
og umalede flader. Efter forarbejde med rengøring,
bejdsning m.v. på et ubehandlet gulv grundmaler du
først én gang med fortyndet maling. Færdigmal gulvet 1–2 gange med gulvmalingen. Antal lag afhænger
af, hvilke belastninger gulvet vil blive udsat for. Når
malinglaget er tørret, skal du male et felt med klarlak.
Strø derefter flagerne ud i den våde lak. For at få en
jævn fordeling kastes flagerne højt over gulvet. Når
overfladen er tør, børstes den med en hård børste for
at få løstsiddende flager væk. Mal derefter gulvet 1–2
gange med klarlak.

• D
 et betaler sig altid at bruge værktøj af god
kvalitet. Vask penslen/lakrullen i lunkent vand
for at fjerne eventuelle løse fibre, før den bruges
første gang.
• L
 æs brugsanvisningen på emballagen, og følg
malerrådene. Læs også gerne databladet til de
respektive produkter på beckers.dk. Husk, at et
godt forarbejde er mere end det halve arbejde.

Dette skal du bruge til at male gulve
Vaskesvampe og klude samt en spand
Affedtning
Beckers Malervask
Beskyttelseshandsker/beskyttelsesbriller
Gulvspartel
Stålspartel
Rulle med forlængerskaft
Pensel
Gulvmaling og eventuel klarlak
Slibepapir, kornethed 180-240

