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SÅDAN MALER DU LOFTER

INDEN DU STARTER
Du bør grundigt undersøge, hvilken type maling der er benyttet til den tidligere behandling. Endvidere skal du 
undersøge, om der er vandskader eller fedt/nikotin på loftet. Dette er vigtigt for at vælge den rigtige maling til det 
loft, der skal males. To simple prøver hjælper dig godt på vej.

Prøve 1
Stryg hen over loftet med en fugtig finger: Hvis det smitter af, skal du vaske loftet efter metode 2.

Prøve 2
Klæb et stykke tape godt fast på loftet. Riv tapen hurtigt af. River du malingen af med tapen, er det nødvendigt at 
fjerne løstsiddende maling og behandle loftet efter metode 2.
Hvis loftet ikke smitter af og ikke løsner sig ved tapeprøven, kan du male efter metode 1.

Er der vandskader på loftet, kan det være nødvendigt at grunde med isolergrund efter rengøring.
Er der fedt/nikotin på loftet, skal det vaskes grundigt - ellers risikeres gennemslag i malingen.

SÅDAN GØR DU

Vi anbefaler 2 metoder til loftmaling - valg af metode afhænger af loftets beskaffenhed. 

Metode 1
Maling af loft med fastsiddende gammel maling.

1. Afdækning af gulve og møbler med afdækningspap eller plastfolie.

2. Rengøring af loftet med 110 Grundrengøring. Husk hyppige vandskift.

3. Revner og huller udkradses og børstes fri for løst puds. Brug filler til spartling og udjævn kanterne på 
spartlingen, når filleren er halvtør, så reparationerne ligner strukturen på loftet. Brug pensel eller svamp.

4. Mal loftet med den ønskede maling. Start med pensel i hjørner og langs vægge. Derefter males loftet med en 
malerulle – start ved vinduer og rul væk fra lyset. Der bør anvendes et forlængerskaft til malerullen. Pas på - 
plastfolie som gulvafdækning kan være glat at gå på! 
 
Hvis loftet har mange revner, kan det eventuelt beklædes med glasfilt. Dette vil forebygge revner fremover. 
Spørg din forhandler til råds. 
 
Hvis du har gamle trælofter eller lofter med fugt- eller nikotinskjolder, spørg din forhandler til råds.

Metode 2
Maling af lofter, tidligere behandlet med kalk, kridt eller limfarve.

1. Afdækning som metode 1.

2. Vask det afsmittende lag med vand. Til påføring af vandet bruges en anstryger. Derefter tørres loftet af med 
en våd svamp, indtil loftet er helt rent. Husk hyppige vandskift. Hvis der er et tykt lag på loftet, er den hur-
tigste måde at opfugte det med meget vand og derefter skrabe loftet rent for det tykke lag med en spartel. 
Dette skal gøres, mens loftet er vådt. Herefter vaskes med rent vand og en svamp.

3. Udbedring med filler som metode 1.

4. Grunding med 710 Alkydgrunder Vandig.

5. 2 gange maling med loftmaling.

FØLGENDE PRODUKTER ER VELEGNEDE TIL LOFTER

716 Mikrodispers – til grunding af let smittende lofter og nye gipsplader
710 Alkydgrunder – til lofter nedvasket for kalk, kridt el. limfarve
405 B&J 5 - EU-miljømærket 
403 B&J 3 Refleksfri - EU-miljømærket 
317 Aqua-inn Nr. 1
749 IsoSpærr Ultra

FORUDEN MALING HAR DU BRUG FOR
• 110 Grundrengøring
• Sandpapir
• Tape
• Malerrulle, rullespand og evt. forlængerskaft
• Pensel
• Svamp
• Filler
• Plastfolie og/eller afdækningspap

MESTERTRICK

• Hvis der skal males pladelofter med affaset kant bruges en langlurvet rulle som kan komme ind i ind i 
fugerne.

• Husk at fordele malingen i et jævnt og pænt lag.
• Brug altid forlængerskaft, det er godt for ryggen og giver et nødvendigt overblik.
• Mal først med pensel langs kanter og rul dernæst.
• En god virkning ved at lave en hvid frise et par cm. ned på vægen med loftmalingen, er med til at gøre et 

loft lysere og mere spændende at se på.
• Husk at forsegle tapen, hvis der benyttes en sådan til overgangen.


