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Drift- og vedligeholdelsesmanual for Naturmaling
Væg- & loftmaling.

Denne manual gælder kun for indendørs malede overflader i almindelig
boligbebyggelse – vådrum undtaget. Det forudsættes at arbejdet er udført
efter anvisningerne i:
Produktinformation: Væg- & loftmaling.

Rengøring.
1 måned efter at væggen er malet er den lettere vaskbar. Brug en svamp
opvredet i vand
med et mildt universalrengøringsmiddel. Skuremidler og skuresvampe, og
andre produkter med slibende effekt, må ikke anvendes.
Om ønsket kan hele væggen vaskes, og man starter nede fra og går opad,
for at undgå striber fra vaskevand der løber ned ad tørre vægflader. Væggen
tørres efter med en fugtig klud.

Genmaling.
Vedligeholdelse med hvid maling: rengør overfladen grundigt med grundrens
før malingen påføres, så smuds og fedt samt løstsiddende puds eller maling
er fjernet.
Malingen påføres med rulle eller pensel i 2-3 jævne lag for at opnå en
ensartet og dækkende overflade. Malingen bør tørre i minimum 2 timer
mellem hvert lag afhængigt af underlaget.
Pensler og ruller mv. rengøres med vand og evt. lidt sæbe efter brug.
Vedligeholdelse med tonet maling: for at undgå en blakket overflade, er man
nødt til at male med Hvid eller Ekstrahvid, og derefter på ny med den tonede
maling. Så, rengør overfladen grundigt med grundrens før den Hvide eller
Ekstrahvide maling påføres, så smuds og fedt samt løstsiddende puds eller
maling er fjernet.
Den Hvide eller ekstrahvide maling påføres med rulle eller pensel i 2-3 jævne
lag for at opnå en ensartet og dækkende overflade. Malingen bør tørre i
minimum 2 timer mellem hvert lag afhængigt af underlaget.
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Derefter påføres den tonede maling med rulle eller pensel i 2-3 jævne lag for
at opnå en ensartet og dækkende overflade. Malingen bør tørre i minimum 2
timer mellem hvert lag afhængigt af underlaget.
Pensler og ruller mv. rengøres med vand og evt. lidt sæbe efter brug.

Fremstillet af EVD, Haslevvej 81, 4100 Ringsted for Naturmaling – bæredygtige overflader,

ver 2 af 19.07.16

