
MALING AF TRÆVÆRK

3 trin til flot træværk



Vejen til 
flot træværk
Ved at male dit træværk, hvad enten det er paneler, 
vindueskarme eller møbler, har du mulighed for at 
skabe en flot finish i et nymalet rum.

Det er i høj grad på træværket, at et grundigt forar-
bejde kommer til sin ret og gør en forskel.  
For at du kommer godt i mål med dit maleprojekt, 
har vi nogle ekspertråd, vi gerne vil dele med dig. 
Her i folderen beskrives alt, hvad du har brug for at 
vide, for at være sikker på at opnå et smukt resultat, 
der holder i mange år.

God malefornøjelse!



Forarbejde1

Huller og revner repareres med en egnet spartelmasse til træværk.

Overfladen slibes mat og jævn med sandpapir korn 120. Gentag eventuelt 
spartling og slibning og afslut med en grundig aftørring for at fjerne alt 
slibestøv.

Eventuelle revner mellem træværket (gerigter, fodpaneler, vindueskarme 
m.v.) og de tilstødende vægge fyldes med akrylfugemasse. Fugemassen 
påføres i en passende mængde og efterglattes med en finger eller en 
fugebrik. Husk at fugemassen skal være tør, inden du maler oven på den. 

Spartling

Slibning

Fugning

Ubehandlet træ slibes med fint sandpapir og børstes fri for støv. 
På tidligere malet træ fjernes løstsiddende maling med spartel eller 
skrabejern. Rengør derefter med DYRUP Grundrens og vask efter med 
rent vand. Husk gummihandsker!

Afrensning/rengøring

Et grundigt og omhyggeligt forarbejde er afgørende for, at slutresultatet bliver smukt og holdbart. 
Det betaler sig med andre ord at bruge den nødvendige tid på denne del af projektet.
Fremgangsmåden varierer lidt afhængig af udgangspunktet. Følg vejledningen, så er du godt på vej.  

Se DYRUPs malertips på YouTube.com/dyrupDK



Start med at dække af med malertape mod de tilstødende vægge. Påfør herefter 
en egnet grunder (se nedenfor) med pensel.

Afdækning og grunding

Valg af grunder

Valg af pensel
Det betaler sig at købe pensler af god kvalitet.  
De holder længere og du slipper for penselhår i 
din nymalede overflade. Brug altid en pensel, der i 
størrelse og form passer til det emne, du skal male. 
Eksempelvis er en rund pensel, der spidser lidt til, 
meget velegnet til mindre emner som vindues-
sprosser og lignenede, hvorimod man til større 
flader ofte vil vælge en flad/oval pensel. 

Klargøring af ny pensel
Inden du tager en ny pensel i brug skal du skylle den 
grundig og efterfølgende ryste al vandet af. Nu er 
penslen klar til at optage maling.

Ubehandlet træ grundes med DYRUP Trægrunder. Eksotisk træværk, egetræ samt 
træværk med risiko for gennemslag fra vandopløselige farvestoffer, nikotin o.l. grundes 
to gange med DYRUP Spærregrunder. Tidligere behandlet træ pletgrundes med 
DYRUP Trægrunder på områder med bart træ. Ved farveskift grundes hele overfladen. 
Harpiks fra knaster renses med f.eks. cellulosefortynder og efterfølgende påføres ca. 3 
lag shellak. Lakken skal være helt tør, før du begynder at male.

Afdækning med malertape
Malertape er en stor hjælp i malearbejdet og 

medvirkende til et flot slutresultat. Brug tape af 
god kvalitet og sørg for at montere den præcist og 

fasttrykke den omhyggeligt, så malingen ikke løber 
ind under. Det er en god idé at fjerne tapen, mens 
sidste lag maling stadig er vådt - så undgår du, at 
malingen ”flosser”, når tapen fjernes.

Dæk ordentligt af
Inden du begynder at male, skal gulve, radiatorer 
m.v. beskyttes mod stænk. Malerfilt, der flyttes 
rundt som arbejdet skrider frem, er en god løsning 
til gulvene. Radiatorer og andre faste elementer 
afdækkes med plastik.

Grunding2
Grundingen sikrer et optimalt underlag for slutmalingen. Derfor er det vigtigt ikke at springe denne 
fase over i maleprocessen. Hvilken type grunder der anvendes afhænger af udgangspunktet.

Se DYRUPs malertips på YouTube.com/dyrupDK



Når grundmalingen er tør mellemslibes med fint sandpapir (korn 220). Afslut med en grundig 
aftørring for at fjerne alt slibestøv.
 

Slutmalingen påføres vådt i vådt med lange, bløde strøg - så flyder malingen flot sammen. 
To til tre lag er som regel nok til at opnå et perfekt resultat. Til større og jævne flader kan 
en glatrulle anvendes. Mellemslib let med fint sandpapir mellem hver påføring, når maling-
en er tør. 

Mellemslibning

Maling af træværket

Stryg af på tape  
- ikke på kanten
Undgå at stryge overskydende ma-
ling af på kanten af bøtten, når du 
har dyppet penslen - det kan give 
klumper i malingen. Spænd i stedet 
et stykke malertape henover bøtten 
og stryg penslen af på dette.

Grundig omrøring
Har du fået blandet en farve hos for-
handleren er det vigtigt, at du rører 
omhyggeligt rundt i bøtten inden 
brug, så farvepigmenterne fordeles 
helt i malingen.

Brug en ”pause-pose”
Ved kortere pauser i malearbejdet 
er der ingen grund til at rense  
penslerne. Put dem blot i en 
tætsluttet plastikpose, så kan de 
sagtens ”holde sig” - faktisk helt  
op til et par dage. 

Slutmaling3
Slutmalingen er kronen på værket og dér, hvor belønningen for et grundigt forarbejde indløses. Her handler 
det frem for alt om at få påført malingen med den rigtige teknik, så resultatet bliver jævnt og pænt.

Se DYRUPs malertips på YouTube.com/dyrupDK



DYRUP dækker alle maleprojekter
Gulve og trapper

Til gulve og trapper anbefaler Dyrup TRÆ & METAL  
EKSTRA STÆRK i glans 30

Den flyder utroligt flot sammen og giver gulvet en ekstra slid-
stærk og hård overflade, som er nem at holde. Malingen kan 
tones i tusindvis af farver.

Til køkkenlåger, emhætter og andre metal overflader 
anbefaler Dyrup TRÆ & METAL EKSTRA STÆRK

Malingen sikrer et slidstærkt og flot resultat, der er nemt at 
holde. Farve og glansgrad afhænger af hvilket udtryk du ønsker 
i dit køkken. Den fås i glans 10, 30, 60 og 90 og kan tones i 
tusindvis af farver.

Læs mere om produkterne på dyrup.dk og find inspiration via @dyrupdk på Instagram og Facebook.

Køkkenlåger og emhætte



DYRUP dækker alle maleprojekter

Vægfliser Radiatorer, rør mv.

Døre og panelerMøbler og interiør

Til møbler og andet interiør anbefaler  
Dyrup TRÆ & METAL EKSTRA STÆRK

Malingen sikrer et elegant og ekstra slid-
stærkt resultat. Glansgrad og farvevalg 
afhænger af det ønskede look.

Til døre, paneler og vinduer anbefaler 
Dyrup TRÆ & METAL EKSTRA DÆKKENDE

Den er hurtigtørrende og giver en slidstærk 
og ekstra vaskbar overflade. Den fås i glans 
25, 50 og 90 og kan tones i tusindvis af farver.

Til vægfliser* anbefaler Dyrup  
TRÆ & METAL EKSTRA STÆRK i glans 60 

Den giver en hård og rengøringsvenlig over- 
flade i lige den farve, du ønsker. Husk at 
grunde med DYRUP Hæftegrunder. 

* Ikke i vådzone

Til radiatorer og rør anbefaler Dyrup 
TRÆ & METAL EKSTRA STÆRK

Du kan anvende glans 10, 30, 60 eller 90 
afhængig af hvilket look du ønsker. De kan 
alle tones i tusindvis af farver.



Afdækningsfilt/plast 

Malertape 

Grundrens, svamp,   
klud og gummihandsker

Spartelmasse til    
træværk og Japanspartel

Sandpapir 

Akrylfugemasse og
fugepistol

Fugebrik

Syntetiske pensler 

Evt. glatrulle/rullebakke 

Rørepinde

Trægrunder, hæfte-  
grunder, spærregrunder   
og evt. rustgrunder

Træ & Metal maling
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