Gode råd - inden du går igang
• Er vinduernes hængsler og hjørnebeslag stærkt angrebne af rust, skal de udskiftes,
inden du maler. Husk at afrense og grunde træet før du monterer enten de nye eller
gamle hængsler. Trænger der enkelte rustpletter ud gennem den gamle maling, skal
du slibe ekstra grundigt her og rustbehandle med 2 gange Rustværn eller Bexurgrund.
• Har du mulighed for at afmontere de oplukkelige vinduesrammer, få du tit det bedste
resultat ved at male disse i hobbyrummet.
• Du må ikke male på hængslernes olierede dele.
• Nye vacumimprægnerede vinduer skal være tørre og klæbefrie, inden du maler dem.
• Husk at fjerne afdækningstapen straks efter du har malet og afdæk ikke mere end du
kan nå at male.

Indkøbsliste

Vinduer

Grundrens

Slibepapir korn 150

Tinova V Imprægneringsolie

Skrabejern - 3 cm.

Tinova V Træbeskyttelse

Metalspartel eller kittekniv

Tape til afdækning

Rund eller oval pensel

Svamp
Børste
Vindueskit

Maler tips
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.
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Børst vinduesrammer, sprosser,
false og karme fri for støv. Vask
grundigt med Grundrens. Brug en
svamp eller langhåret børste til at
komme ind i alle profiler og kanter til
glasset. Skyl efter med rent vand.
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Skrab alt løstsiddende maling af
med et skrabejern. Husk også
inde i vindueskarmen.
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Fjern evt. løstsiddende vindueskit med en flad spartel. Ved termoruder skal man sikre sig, nederste
gummiliste ved selve ruden er højere
end bundglaslisten. Hvis den ikke er
det, vil der ophobe sig vand, som
trænger ind i bundglanslisten og
forårsager afskalning. Gummilisten
skal da udskiftes.
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Slib alt træværk med slibepapir i
korn 150. Vær grundig ved overgangen til råt træ, for at undgå
ujævnheder. Bart træ skal fremstå
som nyt - det må ikke være gråligt.
Børst grundigt med en blød børste
eller støvkost.

Påfør Tinova V Imprægneringsolie de steder, hvor der er
bart træ og mangler kit.

Når imprægneringsolien er tør,
fornyer du vindueskittet, hvor
det mangler. Brug en kittekniv eller
smal spartel på ca. 3 cm.

Grundmal hele vinduet med
Tinova V Trægrunder. Brug en
rund eller oval pensel. Husk at foretage fornøden afdækning samt tape
ved ruderne.

Dagen efter kan du slutmale
første gang med Tinova V Træbeskyttelse i den kulør, du ønsker.
Anden gang efter endnu 16 timer.

