
Maler tips

Maling af facader

Gode råd - inden du går igang
• Husk at du ikke må male i fugtigt vejr eller i direkte sollys.

• Husets sokkel kan oftest males med samme maling som facaden. Og her kan du få et 
flot og karakterfuldt resultat, hvis du vælger en kontrastfarve til facademalingen.

• Er husets hulrumsmur efterisoleret, skal du tale med os om den rigtige behandling.

• Husk at fjerne afdækingstape lige så snart, du er færdig med at male og afdæk ikke 
mere, end du kan nå at male.

Indkøbsliste
Grundrens

Evt. Husrens

Sandtex V Olieemulsionsmaling

Mikrodispers

Stålkardæsk

Murerske

Pensel til beskæring

Langhåret rulle

Rullespand

Tape

Afdækningsplast

www.mal-mal.dk

Nordsjö er en af Nordens største producenter af kvalitetsmaling til den professionelle maler. 
Produkterne forhandles i Danmark kun hos Sadolin Grossist Center og Malerens Lagersalg.



Start med at stryge hånden hen
over den gamle maling. Smitter

malingen meget af, skal den vaskes
først - det gøres bedst med højtryks-
spuler. Er der kun lidt afsmitning skal
du anvende Sandtex V Olieemulsi-
onsmaling, som også kan anvendes
på velafrensede kalkede flader. Er
der ingen afsmitning, kan du bruge
Pansor 6 acrylplastmaling. Det  er
vigtigt for holdbarheden, at du bru-
ger den rigtige maling.

1

Gå facaden grundigt i gennem
for revner og sprækker. Under-

søg også for løst puds ved at banke
forsigtigt med en hammer. Hvor
pudset er løst, vil det lyde hult. Det
løse puds skal fjernes.

2

Skrab løstsiddende maling af
tidligere malede facader med en

stålspartel.

3

Skrub hele facaden med en stål-
kardæsk og vask facaden med

Grundrens. Husk at eftervaske med
rent vand. Så binder den nye maling
meget bedre. 
Er der begroning på facaden - f.eks.
bag beplantninger - behandles der
først med Husrens

4

Udfyld huller og revner med
HusFix. Husk at forvande. Brug

en murerske til udfyldningen. Når
reparationer har tørret ca. 1⁄2 time,
udjævner du med en våd, flad
pensel. Derved får man reparatio-
nens struktur til at ligne den gamle
overflade.

5

Når pudsreparationerne er gen-
nemtørre efter cirka et døgn,

afdækker du vindues- og dørpartier
med afdækningsplast og tape.
Pudsreparationerne grundes med
Mikrodispers.

6

Start med at male rundt langs
vinduer, mod sokkel m.v. med

pensel.

7

Herefter maler du de store flader
med langhåret rulle. Suger faca-

den meget er det en god ide at for-
tynde malingen med 10-15% vand til
første gang. Der skal gå 12 timer
efter anden påføring, før facaden må
udsættes for belastning.
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