
3 trin til flotte vægge

MALING AF VÆG



Vejen til 
flotte vægge
Maling af væggene er den hurtige vej til 
stor forandring i hjemmet – specielt hvis du 
vælger at male i en ny farve. 

For at du kommer godt i mål med dit male-
projekt, 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
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.  

Væggene rengøres med DYRUP Grundrens til bunden er ren og fast.
Vask efter med rent vand. Husk gummihandsker!

Huller og revner repareres med spartelmasse. Ved glatte flader påføres 
spartelmassen med spartel og slibes glat, når den er tør. Ved strukturerede 
vægge duppes spartelmassen direkte i hullet med en finger. Ved større 
reparationer kan du evt. duppe/aftrykke med en rest savsmuldstapet eller 
glasvæv i den våde spartelmasse, for at få samme mønster. Er væggene 
meget ujævne eller beklædt med (uønsket) fastsiddende glasvæv, kan 
væggene fuldspartles med DYRUP Rullespartel.

Reparationerne slibes med sandpapir på en slibeklods (hvis væggene er 
glatte, jf. vejledningen ovenfor). Er der tale om større flader lettes 
arbejdet markant ved at bruge en slibesål med påmonteret sandpapir på 
et skaft. Til slut børstes/vaskes væggene fri for slibestøv.

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

Rengøring

Spartling

Slibning

Fugning

Fjern søm og skruer i væggen. Eventuelt gammelt tapet fjernes med 
tapetopløser eller afdamper, hvorefter løst materiale, som puds og tapet-
rester, fjernes med en bred spartel.  

Afrensning

Se DYRUPs malertips på YouTube.com/dyrupDK



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

Hvis hele væggen skal grundes (for eksempel nyopsat filt, der grundes med 
vævgrunder), afdækkes tilstødende træværk, stikontakter m.v. først med malertape. 
Herefter males kanterne med pensel med den pågældende grunder.   

Grunding af kanter

Valg af grunder
Ved lettere gennemslag anbefales  
DYRUP LOFT & VÆG EKSTRA SPÆRRENDE 
som er spærregrunder og slutmaling i  
én og samme spand. 

Dæk ordentligt af
Inden du begynder at male, skal gulve, radiatorer 
m.v. beskyttes mod stænk. Skal du både male 
lofter og vægge, anbefales det at afdække hele 
gulvet med afdækningspap, der tapes sammen. 
Ellers er malerfilt, der flyttes rundt som arbejdet 
skrider frem, en god løsning. Radiatorer og andre 
faste elementer afdækkes med plastik.

Reparationer og sugende overflader 
grundes med DYRUP Pudsgrunder.

Fastsiddende tapet grundes med 
fortyndet slutmaling.

Vægge med kritiske gennemslag fra  
sod, nikotin, vandskader og lignende grundes med DYRUP Spærregrunder. 

Nyopsat filt og lignende grundes med DYRUP Vævgrunder.   

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.

Få en skarp kant mod loftet
Når du maler dine vægge, er det en god idé at sætte 
malertape langs loftet og male med loftmalingen på 
væggen langs tapen, inden du maler med vægmalin-
gen. Dette “forsegler” tapekanten, så vægmalingen 
ikke kan trænge ind under tapen og give en uskarp 
kant mod loftet. Brug samme metode, hvis du blot 
skal male en enkelt væg i en farve.

Se DYRUPs malertips på YouTube.com/dyrupDK



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.

Start med at afdække træværk m.v. med malertape, hvis det ikke er gjort i forbindelse 
med grundingen. Mal langs kanter og i hjørner med en pensel og kør eventuelt efter med 
en glatrulle for at fjerne synlige penselstrøg. Husk at fjerne tapen, inden malingen er tør 
- så undgår du, at malingen ”flosser”, når tapen fjernes.
 

Slutmalingen påføres i et rigeligt lag i et zig-zag-mønster på ca. 1 m² væg ad gangen og 
udglattes med rulning i lige baner oppefra og ned. Det er vigtig at male vådt-i-vådt for at 
få et ensartet resultat. To lag er som regel nok, men ved særlige nuancer kan en ekstra 
påføring være nødvendig.

Sæt malerrullen på et rulleskaft - det letter arbejdet og skåner arme og skuldre.

Maling af kanter

Maling af væg

Affnug malerrullen
Inden du tager en ny maler- 
rulle i brug, skal den “renses” 
for løse fibre, der ellers vil 
sætte sig i den nymalede over-
flade. Dette gøres nemt ved at 
køre rullen frem og tilbage over 
et stykke udspændt malertape 
nogle gange.

Spand i stedet for bakke
Skal du male vægge i et større rum, 
betaler det sig at bruge en rummelig 
malerspand, frem for en malerbakke.  
Placer en pose i passende størrelse i 
spanden og fastgør den med maler-
tape hele vejen rundt - så er der styr 
på den, og du slipper efterfølgende 
for besværlig rengøring.  Grundig omrøring

Har du fået blandet en farve hos forhand-
leren, er det vigtigt, at du rører omhygge-
ligt rundt i bøtten inden brug, så farvepig-
menterne fordeles helt i malingen.

Brug en ”pause-pose”
Ved kortere pauser i malearbejdet er der 
ingen grund til at rense pensler og ruller. 
Put blot værktøjet i en tætsluttende pla-
stikpose, så kan det sagtens ”holde sig” 
- faktisk helt op til et par dage. 

Se DYRUPs malertips på YouTube.com/dyrupDK



DYRUP dækker alle rum
Stue og soveværelse

Opholdsrum og børneværelse

Til stue og soveværelse anbefaler Dyrup en glans 5

Den fremstår smuk og mat, men har en lidt mere sart  
overflade end malingerne med højere glansgrad.  
Tåler let rengøring. 

Til opholdsrum, entré samt børneværelse anbefaler  
Dyrup MAT & VASKBAR i glans 5 eller en glans 10

DYRUP MAT & VASKBAR har, trods sit matte look, en ekstra 
smudsafvisende og rengøringsvenlig overflade. Alternativt 
anvendes glans 10, som også er robust og tåler rengøring.

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



Strukturerede vægge Vægge med gennemslag

Køkken og bad

Til køkken, bryggers og bad* anbefaler Dyrup en glans 25

Den giver en blank og robust overflade, der er ekstra 
rengøringsvenlig. Ønskes en mat overflade i disse rum  
anbefales DYRUP MAT & VASKBAR, der har samme gode 
egenskaber, blot med en flot mat finish. 

*Anbefales ikke i vådzonen 

Til vægge med risiko for gennemslag fra  
nikotin, sod og vandskjolder anbefaler  
Dyrup LOFT & VÆG EKSTRA SPÆRRENDE

2-i-1-spærregrunder og færdigmaling i  
samme spand. Spærrer maksimalt for  
gennemslag.*

* Kritiske skjolder grundes med DYRUP Spærregrunder

Ønskes en rå og rustik overflade  
anbefaler Dyrup en strukturmaling

Den giver en flot rå sandstruktureret  
overflade. DYRUP RULLESPARTEL kan også 
anvendes til et råt look - den skal blot  
males efterfølgende. 
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