SÅDAN MALER DU VÆGGE OG LOFTER
Når du skal male vægge og lofter starter du altid med loftet.
Inden har du dog afdækket gulv og lister (og evt. møbler i rummet).
Afdækning før malerarbejdet - skridt for skridt
Næsten alle indendørs malerprojekter bør starte med en ordentlig afdækning af rummet.
Start med at rydde al inventar i rummet hvis muligt. Alternativt anbefaler vi at samle alt i midten
af rummet, så du kan bevæge dig frit omkring væggene.
Træk en fuld længde afdækningspap af (brug en hobbykniv til at skære i pappen som vist i
videoen)
Tape pappen fast til gulvet efter al luft er presset ud - hold 1 mm afstand til væggen, så du undgår
at rive maling af væggen efter tørring
Fortsæt indtil hele gulvet er dækket af
Dæk stikkontakter, og andre genstande som stikker ud af væggen, af med afdækningstape
Døre skal afdækkes med afdækningstape eller afdækningsplast
Brug ligeledes afdækningsplast til radiatorer og andet inventar
Tip: Lad malertape sidde så kort tid som muligt på gulvet, da den kan være svær at få af igen efter
nogen tid.

Afdækningspap: Til faste underlag som fx træ-, laminat- og betongulve anbefaler vi
afdækningspap, som du nemt kan tilpasse rummer, du ønsker at male.
Afdækningsfilt: Kan også anvendes til gulve. Vi anbefaler desuden filt til blødere underlag som
væg-til-væg tæpper. Kan nemt rulles sammen efter brug og genbruges i andre rum.
Afdækningsplast: Beskyt dine møbler, gulve, radiatorer, døre m.m. mod uønskede stænk med
afdækningsplast, som er praktisk at afdække med.
Tape: Dæk stikkontakter, paneler, greb, vindueskarme, dørkarme m.m. af med afdækningstape
Husk: Brug aldrig aviser til afdækning, da tryksværten kan smitte af på gulvet, hvis avisen bliver
våd.
Klargøring af loftet
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Skruer og plugs hives ud og hullerne lukkes med letvægtsfiller eller filler.
Har du betonlofter, er det en god ide, at duppe de lukkede huller med en svamp, når filleren er
halvtør. Er man lidt omhyggelig kan man skjule et hul fuldstændigt.
Ved gipslofter skal spartlingen være helt glat med loftet.
Er loftet meget sodet efter stearinlys, brændeovn mm. vaskes det med grundrens og herefter rent
vand. Mal evt. med spærrende loftmaling som spærrer for gennemslag af nikotin, sod og
vandskjolder.

Start med kanterne
Når du skal til at male loftet, er det vigtigt, at du starter med at male som du ville have gjort, hvis
du skulle male vægge – start med kanterne. Husk at male listerne i samme farve som loftet.
Kanterne males med en vinkelpensel, som er godt mættet med maling.
Første gang du dypper din pensel i malingen, er det et godt råd at dubbe penslen i siden af
malerspanden, så penslen bliver godt mættet med maling. Når penslen er godt mættet, kan du
påbegynde malerarbejde.
Efter kanterne er malet, kan du begynde på loftsfladen. Her er det specielt vigtigt at have
udstyret i orden, især hvis du ikke vil ende op med et plettet og ujævnt resultat.
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Jo mere du går op i udstyret, jo bedre bliver dit slutresultat. En malerrulle til loft skal have en mindre
børste end en malerulle til væg. Mindre børster giver nemlig mindre struktur – og glem ikke, godt
med maling. En god mængde maling er lige så vigtig når du maler loft, som når du maler vægge.
Den rette teknik: rul jævnt og mod rummets lysindfald
Der findes faktisk en helt separat og særlig teknik til, hvordan du korrekt maler loft: rul jævnt og
rul mod rummets lysindfald.
Når du maler loft skal du rulle din malerrulle mod lyset. Det vil sige, at du skal rulle mod
eksempelvis et vindue. Når du maler loftet skal du male hele loftet på én gang. Hvis du holder
pause midt i dit arbejde, risikerer du et ujævnt resultat.
Når du har malet loftet første gang, skal du vente til det er helt tørt. Herefter er det tid til
omgang nummer to. Loftet har brug for flere lag, ligesom vægge har.
Den fejl mange begår når de maler loft er, at de bruger for lidt maling, hvilket ofte fører til et
misfarvet loft. Derfor er det vigtigt at du har fokus på, at dit udstyr er i orden, at du maler korrekt, at
du bruger nok maling og at du maler hele loftet minimum to gange .
Udstyr du skal bruge når du skal male loft:
•Malerrulle
•Forlænger skæft
•Spartelmasse
•Skraber
•Loftsmaling
•Pap / plastik
•Malertape
•Stige
Er loftet over 3 meter bredt, så del loftet i flere dele. Hvis loftet er eks. 5 meter bredt, kan du dele
loftet i to dele, og male den ene halvdel først.
Med 2 meter forlængerskaft og rulle, kan du sagtens male 2,5 - 3 meter af loftet, hen til enden og
derefter tage den anden halvdel, og lave et lille overlap, på det du lige har malet.
Hvis ikke du kan male så langt, kan du jo dele loftet i tre dele.
Det skal gå lidt hurtigt når du maler loftet, hvis du deler det op. Så skynd dig, og brug ikke tid på
andre unødige ting, end at male loftet. Overlapninger kan ment blive at se, hvis den første når at tørre
helt ind, så det giver dobbelt maling i overlapningen.

SÅDAN MALER DU VÆGGE OG LOFTER
Maling af vægge
Det er vigtigt, at det gamle malinglag er rent og sidder ordentligt fast, for at den nye maling kan
hæfte. Derfor skal du vaske snavs og fedt ned med vand tilsat maler- eller grundrens. Vask efter
med rent vand.
Hvis den gamle maling sidder løst, skal du med en spartel fjerne så meget, du kan. Husk at skyl
efter ved at tørre overfladerne af med en svamp, der er skyllet op i rent vand.
Hvis loftet eller væggene har været kalket eller malet med limfarve, og du nu vil give loftet en
anden overfladebehandling, vil limfarven smitte kraftigt af, og den nye maling vil ikke binde fast.
Derfor er det vigtigt, at du bliver ved med at vaske, indtil det ikke længere smitter af.

Sådan reparerer du revner og huller
Det er vigtigt, at du kradser huller og revner godt ud og fjerner alt løst materiale.
Herefter fugtes området let, inden spartelmasse føres på og presses godt ind i hullet. Glat efter
med en våd svamp, så reparationen bliver pæn, eller slib efter tørring, hvis det er en glat
overflade.
Drejer det sig om større huller, er det i mange tilfælde nødvendigt at lægge spartelmassen på ad
flere omgange.
Lad spartelmassen tørre imellem de enkelte lag. Spartelmasse svinder en smule ind, når det
tørrer. Du kan bruge gipsfiller til huller og akrylfuge til revner. Til vandskurede vægge er det en
god ide at røre lidt sand i filleren.
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Har du en meget ujævn væg, kan du overveje at fuldspartle væggen med sandspartel. Det er et
stort arbejde med flere arbejdsgange, men resultatet bliver til gengæld flot.
Vælger du at fuldspartle, skal du sørge for at overfladen kan bære laget af spartelmasse. Det vil
sige, at gamle tapetrester, afskallende maling og lign. skal fjernes, før du spartler.
Vent med at slibe efter, til spartelmassen er helt tør. Der kan evt. være behov for en pletsparling
og slibning efter første behandling. Når der er spartlet og slebet, har du en helt plan overflade,
som skal grundes, evt. beklædes og males.
Er der revner mellem vægge, paneler, lister og skabe skal de fuges med en overmalbar akrylfuge.
Dette udføres samtidig med at væggene males. Sæt malertape på en millimeter ude på panel eller
skabsside. Læg en fuge og tør overflødig fugemasse af. Mal fugen over og træk forsigtigt tapen af
med det samme.
Hvis du anvender malertape ved beskæring, fx hvis du vil have loftet i én farve og væggen i en
anden, er det en god idé at male kanten af tapen med bundfarven. Så lukkes kanten, og du
undgår, at malingen trækker op under malertapen.

Maling af vægge
Også når det gælder væggene, starter du med at male med pensel og lille rulle langs alle kanter,
karme, rundt om radiatorer osv. Herefter tager du fat med den store rulle.
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Hvis det er større rum, du skal male, kan du vælge at male langs kanterne på én væg ad gangen,
så malingen stadig er våd, når du maler med den store rulle (vådt i vådt). Derved kan du få
strukturen fra den store malerrulle helt ud til hjørnerne.
Sørg for, at der er rigeligt med maling på rullen.
Antallet af lag, der skal til, afhænger af, hvor godt malingen dækker.
Hvis du maler med hvid maling på en hvid væg, vil 1 lag ofte være tilstrækkeligt, mens 2 lag ikke
altid er nok, hvis du fx skal have en lys farve til at dække en mørk.
Husk at tage malertapen af så hurtigt som muligt efter sidste lag maling - det giver de pæneste
kanter.
Start med at male alle kanter med en pensel
•Mal rundt om radiatorer og langs stikkontakter, karme, paneler, lister m.m. med en
pensel
•Rul penselstrøg efter med en lille malerrulle
•Rul hele væggen efter med en stor malerrulle – gerne vådt i vådt. Ved større vægge
anbefaler vi, I er to om arbejdet, hvis I vil male vådt-i-vådt, som det ses i videoen
•Er du alene om opgaven, skal du kun male kanter så langt frem, at du stadigvæk kan nå
at male efter med den store malerrulle, mens malingen endnu er våd
•Mal hele væggen 1-2 gange alt efter behov. Lad malingen tørre efter anvisningerne på
spanden

Mal med pensel ved overgangen mellem væg og loft først.

