Drift og vedligeholdelsesvejledning for
indendørs malede overflader i almindelige brugsrum

Denne drift og vedligeholdelsesvejledning gælder for indendørs malede overflader i almindelig boligbebyggelse – vådrum dog undtaget. Det forudsættes, at arbejdet er udført i henhold til Sigma Coatings
Malerfagligt Behandlingskatalog (MBK).
Rengøring
Renhold er en vigtig del af vedligeholdet for overfladers levetid, udseende og brugsegenskaber, men
også for indeklimaet. Rengøring af malede overflader må tidligst ske en måned efter malearbejdets
afslutning. Til rengøring af malede overflader kan anvendes almindeligt forekommende universalrengøringsmiddel i den af leverandøren anbefalede brugsopløsning. Der skylles efter med vand, og
til slut aftørres overfladerne.
Rengøring foretages eksempelvis således:
• rengøringsmidlet (i brugsopløsning) påføres med blød svamp, og overfladerne bearbejdes let i kort tid.
• derefter efterskylles med rent vand, og overfladerne aftørres med opvredet svamp.
Rengøringen startes nedefra og fortsættes opefter, således at der ikke løber vaskevand ned over tørre
vægflader og laver lyse striber. Der må aldrig anvendes skuremidler, skuresvampe eller andre produkter
med slibende effekt.
Vedligeholdelse med maling
Vedligeholdelse kan ske efter behov og belastning. Inden vedligeholdelse foretages afvaskning med
Grundrens, der blandes med vand i 10% opløsning.
Det vil i praksis sige, at en flaske med ½ liter Grundrens rækker til 5 liter vand. Rengøringen udføres
som nævnt under rengøring. Til halv- og helblanke overflader f.eks. anvendt til træværk er det praktisk og hensigtsmæssigt, at foretage en såkaldt slibevask. Hertil anvendes grundrensblandingen og
en slibesvamp som f.eks. 3M, Sandit eller Sandmaster. Grundrensblandingen påføres den halv- eller
helblanke overflade med slibesvampen og overfladen bearbejdes på langs af emnets længderetning.
Herved opnås en ren matteret overflade klar til at modtage den nye maling.
Sulfomidler, brun sæbe og sæbespåner er alle udmærkede rengøringsmidler, men bemærk at disse
afgiver en fedtet hinde. Ja, sågar anvendes brun sæbe og sæbespåner som egentlige plejemidler på
grund af det fedtstof disse midler efterlader. Det er derfor vigtigt ved vedligeholdelse, at denne fedtede
hinde fjernes for at opnå vedhæftning af malingen. Derfor afvaskes med 32% eddikesyre blandet med
vand, i forholdet 1 del eddikesyre til 4 dele vand. Den anvendte metode som anført under rengøring.
Kontakt Sigma Coatings Teknisk Service, hvor særlige forhold gør sig gældende eller hvor der er tvivl.
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