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Af Emma Biørn Fish og Stine F. 
Mathiasen //boligen@berling-
ske.dk
Foto: Camilla Stephan og PR

Dit hjems vægge kan enten 
være den klassiske hvide, der 
kendetegner den lyse, danske 
stilart – eller du kan vælge at 
lege med farver, tapeter, wall-
stickers og fotostater. Boligen 
giver dig eksempler på, hvad 
du kan gøre, hvis du tør lege på 
væggene – og viser nyheder til 
legen.

Det kan være svært at vælge 
en ny, mere drastisk løsning til 
væggene, eftersom det trods 
alt er en smule lettere at ud-
skifte en pink pude end en pink 
væg. 

Men hvis du har modet til 
det, kan du få virkeligt flotte 
resultater, som kan have afgø-
rende indflydelse på det fær-
dige indretningsresultat. Sam-
tidig kan du selv klare arbejdet 
med at dekorere dine vægge, 
hvis du bare har en smule fin-
gersnilde. 

Forny dine vægge

Foto: Iris
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Luk lyset ind 
Det klassiske valg er at farve sine vægge 
hvide. Det er meget neutralt og skaber 
samtidig en følelse af lys og luft. Light 
and Space er et udmærket valg, hvis du 
vil have det lyse udtryk. Malingen er sva-
nemærket og reflekterer op til 40 procent 
mere lys tilbage til rummet. 

Læs mere og se priser på sadolin.dk.

Maling

Light and Space fra Sadolin.
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En buket af farver
Flüggers seks sommerkulører 
er taget direkte fra flora og 
fauna. De er ikke romantiske, 
men nærmere botaniske og 
naturalistiske i deres udtryk. 
De seks farver hedder Anemo-
ne, Botanic, Hosta, Mageurite, 
Iris og Dahlia. Læs mere og se 
priser på Flügger.dk.

Find ro med blå
Hos Sadolin er årets farve in-
spireret af havet. Farven, Big 
Blue, er en dyb indigo blå, der 
signalerer ro og stabilitet – 
en afslappende puls i en travl 
hverdag. Farven er et trygt 
valg, men lægger samtidig op 
til mere legesyge i hjemmet. 
Læs mere og se priser på sado-
lin.dk.

Big Blue fra Sadolin.
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Sådan maler du
 ● Maling af vægge kan du 

selv klare med en smule 
hårdt arbejde. Det vigtigste 
her er at gøre alt grundarbej-
det ordentligt. På den måde 
sparer du dig selv for en 
masse besvær. 

 ● Start med at rydde så 
meget ud af rummet som 
overhovedet muligt. Alt, hvad 
du ikke kan rydde ud af rum-
met, må du til gengæld samle 
i midten af lokalet og dække 
over med plastik. 

 ● Fjern alle søm og skruer 
og fyld væggens huller og 
revner med spartel. Husk at 
slibe efter. 

 ● Dæk gulvet med pap og 
sæt det fast i kanterne med 
malertape. 

 ● Sæt malertape på alle 
kanter – dør, fodpaneler og 
vindueskarme. 

 ● Når du først har gjort alt 
dette, skal væggene vaskes 
ordentligt ned med vand til-
sat grundrens. Lad det tørre 
ordentligt. 

 ● Mal herefter langs alle 
kanter, karme og radiatorer 
med en pensel, og forsæt 
med rullen på de frie områ-
der. Tag en væg af gangen, 
så malingen holder sig våd. 
Giv gerne væggen to lag, så 
farven dækker ordentligt. 

 ● Sidst, men ikke mindst 
er det et godt tip at hive 
malertapen af så hurtigt som 
muligt, det giver de pæneste 
kanter.

Fo
to

: I
ris
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Forår på væggen
Mange tapeter byder på blomster og sarte 
pasteller, men her skiller Prestige sig ud. 
Godt nok er tapetet i pastel, men trykket 
er af af enkle græsstrå, som den sarte 
grønne farve komplimenterer. Tapetet 
koster 599 kr. pr. rulle/Flügger. 

Tapet

Prestige fra Flügger.
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Forgyld dit rum
Hvis du er modig i dit valg af 
tapeter, kan denne Retro Du-
sty Gold fra Retroville spice et 
helt rum op. Husk, at du kan 
lave interessante twists ved at 
male tre vægge en farve og ta-
petserer den sidste med noget 
mere prangende såsom dette 
tapet. Tapetet koster 100 kr. 
pr. meter eller 500 kr. for en 
rulle med 10 meter/Retroville. 

Sådan tapetserer du
 ● Tapet kan være lidt vanskeli-

gere at sætte op, men med de 
rette metoder kan resultatet 
blive overordentligt pænt. 

 ● Først og fremmest skal du 
have dine værktøjer i orden. Du 
skal bruge en bredspatel, en 
svamp, tapetbørste, hobbykniv, 
malerulle, tommestok og vater-
pas – og selvfølgelig dine ruller 
med tapet. 

 ● Det kan være en fordel at male 
dørkarme, paneler og loftslister, 
inden du tapetserer. Resultatet 
bliver pænere på den måde. 

 ● Start med at skære tapetet til, 
så du har fem centimeter ekstra 
i top og bund. Skriv numre på 
banerne, hvis de har mønstre. 

 ● Rul tapetklister på med maler-
rullen fra banens midte og ud 
mod kanterne. Det er meget 
vigtigt, at den første bane sidder 
helt lige, så brug dit vaterpas, når 
du sætter det op. 

 ● Før tapetbørsten fra top til 
bund og fra midten ud mod 
kanterne. 

 ● Skær det overskydende tapet 
væk i kanterne ved hjælp af bred-
spartlen og en hobbykniv. Sådan 
skal du fortsætte, til alt tapetet 
er oppe – ved alle hjørner, døre 
og vinduer er det vigtigt at bruge 
vaterpasset, så banerne stadig 
er lige. 

 ● Slut af med at sikre dig, at 
mønstret passer og glat de sidste 
ujævnheder ud. 

 ● OBS: Hvis du har tapet på væg-
gen i forvejen, og er den mørkere 
end dit nye, bliver du nødt til at 
fjerne det gamle først.
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Mode på væggen
Hvis du er til dekadence, kan 
Versace-tapeter være en eks-
klusiv løsning til dine vægge. 
Tapeternes udtryk er hentet 
fra modehusets haute couture-
kollektioner og baroktekstiler. 
Kollektionen indeholder 69 
tapeter og 11 border. Vejl. pris 
for en rulle er 1000 kr., tapet-
bord 600 kr./Juvita.dk. 
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Wallstickers
Få tiden sat fast
Wallstickers kommer i mange forskel-
lige udformninger såsom denne fine Ole 
Lukøje, der også fungerer som ur. Den fås 
både i sort, grøn og blå, og koster 599 kr. 
inkl. ur/Dimaria Wallstickers.

Vise ord på væggen
Wallstickers behøves nødven-
digvis ikke være farverige bil-
leder eller sjove dyr. Du kan 
også få dem med vise ord – 
såsom denne wallsticker, som 
både kommer med billede og et 
fint citat. Wallstickeren måler 
58 x 57 cm og koster 399 kr./
Dimaria Wallstickers.
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Dyreliv i voksenhøjde
Dyr (ikke nødvendigvis le-
vende) er fortsat populære i 
indretningen, og med en wall-
sticker kan du invitere dem 

helt indenfor. Giraffen er de-
signet af Anline Ruby og fås i 
fem farver. Det høje dyr måler 
90 x 195 cm og koster 695 kr/
Illux.dk.

Sådan sætter du 
wallstickers op

 ● Sådan sætter du wall-
stickers op:

 ● Wallstickers er en god løs-
ning, hvis du gerne vil dekorere 
dine vægge, men også gerne 
vil kunne fjerne dekorationen 
hurtigt igen. 

 ● Når du har fundet det per-
fekte sted til din wallsticker, 
skal du sikre dig, at væggen er 
tør, glat og ren. 

 ● Læg wallstickeren på bordet 
med papirssiden opad, og brug 
en skraber til at gnubbe på 
overføringsfilmen. Sørg for, at 
alle luftbobler bliver fjernet – 
på den måde sidder den bedre 
fast på overføringsfilmen. 

 ● Vend wallstickeren om og 
fjern papiret fra bagsiden, så 
wallstickeren kun sidder på 
overføringsfilmen. Det gøres 
ved at bukke papiret bagud, 
mens det holdes tæt mod 
bordoverfladen, hvorefter det 
langsomt trækkes af wall-
stickeren. 

 ● Wallstickerens og overfø-
ringsfilmens klistrede side 
sættes mod væggen. Start 
med et lille hjørne og påfør 
den på væggen lidt efter lidt. 
Undgå luftbobler under wall-
stickeren. 

 ● Når den sidder helt fast, ud-
glattes den helt med skrabe-
ren ovenpå over-føringsfilmen. 

 ● Fjern overføringsfilmen ved 
at bukke den bagud, mens den 
holdes tæt mod væggen og 
trækkes langsom af. Hvis du 
undervejs har fået små luft-
bobler i den, kan du med en nål 
lave et hul og efterfølgende 
presse luften ud med fingrene.
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Fotostater
Nordiske fornemmelser
Man kan næsten høre mågernes hæse 
skrig ved at kigge på denne fotostat. Med 
klassisk nordisk tema formår dette sort-
hvide billede at tage tilskuerne med til 
havnen, hvor både himmel og hav er i fo-
kus. Fotostaten har nummeret 321507 og 
koster 3415 kr./Mandrup Poulsens Tape-
ter.
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Få naturen indenfor
Læg dig på sofaen og drøm 
dig væk med blikket hæftet 
på solen, der bryder igennem 
trækronerne. Fotostaten The 
Wood bringer en smule af 

skoven indenfor i dit hjem og 
sørger samtidig for, at du får 
en smule farve på væggen. 
Fotostaten er skabt af Gustavo 
Orensztajn og koster 2.476 kr./
Illux.dk.

Sådan sætter du 
fotostat op

 ● Maling af vægge kan du 
selv klare med en smule 
hårdt arbejde. Det vigtigste 
her er at gøre alt grundarbej-
det ordentligt. På den måde 
sparer du dig selv for en 
masse besvær. 

 ● Start ud med at at tjekke, 
om der er fejl i trykket på 
fotostaten. Reklamationen 
gælder nemlig ikke efter 
opsætningen. 

 ● Ellers skal den opsættes 
på præcis samme måde som 
tapetet. 

 ● Vær sikker på, at du har 
styr på, hvilke baner, der pas-
ser sammen. Ellers kan din 
væg meget hurtigt komme til 
at se sjov ud. 

 ● En fotostat kan både fylde 
en helt væg, men kan også 
være mindre. Hvis den er 
mindre end væggen selv, 
er det en god idé at måle 
op, hvor den skal sidde, før 
du begynder opsætningen. 
På den måde får du ikke et 
skævt kunstværk midt på 
væggen.
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Farveregn
Få farver på væggen på en 
mere delikat måde. Fotostaten 
byder på en regn af rosenblade 
i flere farver på en enkel, hvid 
baggrund. De forskellige far-
vede blade gør samtidig, at 
fotostaten passer ind i flere 
forskellige miljøer. Fotostaten 
har nummeret 321533 og ko-
ster 2.899 kr./Mandrup Poul-
sens Tapeter.
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Væg-eksperternes egne løsninger
Af Emma Biørn Fish og Stine F. 
Mathiasen //boligen@berling-
ske.dk
Foto: Camilla Stephan og PR

Inspiration; Bare en hvid 
flade, tapet, maling, wall-
stickers eller noget helt 
tredje? Muligheder for de-
koration af hjemmets væg-
ge er mange, men hvad gør 
dem, der virkelig ved noget 
om de lodrette flader selv i 
deres eget hjem?  

Vi har besøgt tre personer 
med en professionel tilgang til 
vægge og set deres mest inspi-
rerende vægløsning.

Nadia Schnack, indretningskonsulent i 
TAPET CAFE i Gentofte:

’Vi forsøger gradvist at fjerne 
hvid fra vores hjem’
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Person: Nadia Schnack er ind-
retningskonsulent i TAPET 
CAFE. Hendes arbejde består 
i at lave indretningsløsninger 
med fokus på tapet, maling, 
gardiner, polstring og puder. 
Hun har også ansvaret for eks-
port og salg af TAPET CAFEs 
egne tapet- og tekstilprodukti-
oner.

Hjem: Hun bor privat i en 
lejlighed på 
Frederikberg med sin mand og 
deres to børn. I hjemmet omgi-
ver de sig med farver, former, 
kunst og klassikere.

Væg: I et børneværelse har 
Nadia Schnack tapetseret både 
væg og loft med stribet tapet.

Hvordan fik du ideen til denne 
væg?
- Den gule farve inspirerede 
mig til at fylde rummet ud. 
Jeg bryder mig ikke om sort 
og hvid sammen (gulvet er 
sort, og loftet er hvidt), og 
derfor ville jeg gerne fjerne 
det hvide fra loftet og trække 
væggen op i loftet. Jeg ville 
gerne have den oplevelse i 
rummet, at alt er tænkt igen-
nem og forbundet. Ved kun at 
tapetsere én væg bliver det til 
en dekoration. Tapetet i loftet 
knytter hele rummet sammen 
og bliver derfor en fuldendt 
oplevelse. Alle elementerne og 
farverne bliver knyttet sam-
men. Det kan jeg lide.

Hvad ville du gerne opnå?
- Jeg vil gerne skabe en legen-
de stemning ved at pille ved 
proportionerne af rummet. 
Hvad er op og hvad er ned? 
Rummet i sig selv er meget 
småt. Jeg har ikke forsøgt at 
gøre det større med fikse ind-
retningsfifs, men har udnyttet, 
at det ER lille og brugt det til 
at gøre rummet sjovt og hyg-
geligt.

Striberne i loftet driller øjet, 
da man ikke forventer, at der 
skal være striber i loftet. Det 
giver en legende effekt. Stri-
berne er i øvrigt malet på tape-
tet, hvilket giver rummet mere 
tekstur, dybde og varme.

Hvordan gjorde du rent kon-
kret?
- Jeg fulgte linjerne fra tapetet 
på væggen og satte tapetet op 
i loftet. Tapetet er fra Farrow 
& Ball, og det er gammeldags 
tapet og derfor udfordrende 
at sætte op i loftet. Efter at 
man har penslet tapetklistret 
på, bliver papiret meget blødt. 
Derfor er det en god idé at 
være to personer til at sætte 
det op.

Hvad synes du om resultatet?
- Det har transformeret et lille 
anonymt børneværelse til at 
være legende og anderledes. 
Det har givet rummet farve og 
varme, og det er nøgleord for 
mig. Jeg er vild med det.

Jeg ville 
gerne have 

den oplevelse i 
rummet, at alt er 
tænkt igennem 
og forbundet. Ved 
kun at tapetsere 
én væg bliver det 
til en dekoration. 
Tapetet i loftet 
knytter hele rum-
met sammen og 
bliver derfor en 
fuldendt ople-
velse

Hvilken rolle synes du, at vægge 
spiller i indretningen?
- Min mand og jeg er meget 
optaget af farver, og hvorledes 
man kan bruge dem i sin ind-
retning til at skabe stemnin-
ger og inspiration. Vi forsøger 
gradvist at fjerne hvid fra vo-
res hjem. Det er jo ikke en far-
ve. Derfor skal vægge males 
eller tapetseres for at afspejle 
vores personligheder, for det 
gør hvid ikke.

Fakta: Tapetet på væg og i 
loft på børneværelset i Nadia 
Schnack hedder Plain Stripe 
fra Farrow & Ball og koster 
720 kr. for en rulle af 10 me-
ter ved TAPET CAFE.

Se eventuelt mere på tapet-cafe.
dk.
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Mette Helena Rasmussen, ejer af vintage-
tapet-butikken Retro Villa:

’Jeg har ikke en bar væg i mit 
hjem’
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Person: Mette Helena Ras-
mussen startede i 2008 webs-
hoppen Retro Villa, som for-
handler vintagetapeter. Siden 
da har hun stylet flere hun-
drede hjem, skrevet artikler 
om indretning til danske og 
udenlandske magasiner og op-
trådt som designer i forskellige 
tv-programmer. Derudover er 
hun kæreste med Rolf Peder-
sen, debatredaktør på BT.dk 
og mor til Villa Malou og Johs.

Hjem: Familien er netop 
flyttet i en to-etagers mur-
stensvilla på 175 kvadratmeter 
fra 1890 i Valby. De overtog 
huset for et år siden og har 
udsat det for den helt store 
istandsættelse siden.

Væg: En væg på kontoret 
har fået et helt personligt møn-
ster af nogle af de mest karak-
teristiske tapeter fra Mette 
Helena Rasmussens egen ta-
petbutik. 

Hvordan fik du ideen til denne 
væg?
- Som ejer af Retro Villa kan 
jeg have så vanskeligt ved at 
vælge, hvilket vintage-tapet 
mit hjerte banker mest for. 
Derfor fandt jeg på at skabe 
mit eget personlige værk på 
væggen og sætte flere forskel-
lige tapeter sammen i felter.

Hvad ville du gerne opnå?
- I Retro Villa har vi netop fået 
et begrænset parti originale 
håndlavede korktapeter, og 
jeg har blandt andet mikset 
dem med et kobbertapet. Jeg 
ville gerne skabe et person-
ligt, dynamisk udtryk og lade 
de forskellige vintagetapeter 
komplimenterer hinanden. Jeg 
valgte korktapeter, kobber og 
brune farver, der spiller godt 
sammen, og som er meget i 
tråd med den tendens, jeg ser 
lige nu, hvor der er stor fokus 

på materialer, overflader, træ-
sorter og metaller.

Hvordan gjorde du helt konkret?
- Jeg valgte først tapeter ud, 
som, jeg syntes, var gode sam-
men. Så tegnede jeg en skitse 
og klippede tapeterne ud. Der-
efter satte jeg felterne op med 
tapetklister.

Hvad synes du om resultatet?
- Jeg er virkelig tilfreds med 
resultatet. Væggene i mit ar-
bejdsrum skifter hele tiden 
look, når vi afprøver ‘nye’ vin-
tagetapeter og bruger dem i 
indretninger, men denne væg 
er fredet.

Hvilken rolle synes du, at vægge 
spiller i indretningen?
- For mig er vægge en flade, 
der skal ske noget på – ellers er 
de bare tomme vægge, og dem 
har jeg det ikke så godt med. 
Det ligger slet ikke naturligt til 
mig med minimalisme, tomhed 
eller enkelthed. Vægge er der, 

hvor jeg hænger kunst. Eller 
også aktiverer jeg væggen og 
gør den til et kunstværk i sig 
selv – for eksempel ved at ta-
petsere den som her eller male 
den i abstrakte felter. Jeg har 
ikke en bar væg i mit hjem.

Hvad er din næste væg-drøm?
- Mere vægplads! Jeg har alt 
for meget kunst og alt for man-
ge smukke tapeter til alt for få 
vægge. Mit næste projekt er 
at få et af Retro Villas håndla-
vede vintage-korktapeter op i 
min stue.

Fakta: De håndlavede 
vintage-korktapeter koster 
650 kr. pr. rulle. De øvrige 
tapeter koster 500 kr. pr rulle. 
De runde opslagstavler er 
hjemmelavede af forskellige 
træplader og en marmor-
plade fra et ostefad fundet i 
genbrugsbutik.

Se eventuelt mere på retrovilla.
dk.

Jeg ville 
gerne skabe 

et personligt, dy-
namisk udtryk og 
lade de forskellige 
vintagetapeter 
komplimenterer 
hinanden. Jeg 
valgte korkta-
peter, kobber og 
brune farver, der 
spiller godt sam-
men, og som er 
meget i tråd med 
den tendens, jeg 
ser lige nu
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Henrik Marker, medejer og produktions-
chef i Illux.dk:

’Rum – og livet generelt – 
bliver for trist med hvide 
vægge’
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Person: Henrik Marker er 
medejer og ansvarlig for pro-
duktudvikling i illux.dk, der 
siden opstarten i 2006 har de-
signet og produceret forskel-
lige vægdekorationer som for 
eksempel wallstickers, fotota-
peter og lignende.

Hjem: Han bor med sin kæ-
reste og hunden Eddie i en 
70er-villa i Skanderborg. 

Væg: Henrik Markers løs-
ning er væggene omkring fa-
miliens brændeovn, som er 
blevet beklædt med et fotota-
pet, der forestiller rå mursten.

Hvordan fik du ideen til denne 
væg?
- Da vi fik brændeovnen in-
stalleret, var ideen, at den 
– udover at være husets cen-
trale omdrejningspunkt og 
samlingssted – også gerne 
måtte fungere som en skulptur 
i rummet. Derfor var de hvide 
vægge, som den oprindeligt er 
omringet af, lidt for kedelige. 
Så qua mit job var det oplagt, 
at de hvide gipsvægge skulle 
dækkes med et print. Så var 
det bare med at finde ud af, 
hvad motivet skulle være.

Hvad ville du gerne opnå?
- Vores stil kan man vel be-
tegne lidt som ‘minimalisme 
møder hygge’, hvor linjerne er 
skarpe, og farverne er få, men 
alligevel spicet op med en del 
store fotografiske og grafiske 
prints på lærred, som bløder 
lidt op. Da brændeovnen er 
meget central og opsigtsvæk-
kende, har den stor indflydelse 
på den generelle stemning i 
rummet, og derfor var det vig-
tigt, at den hverken blev for 
minimalistisk eller for hygge-
lig, da det derved kunne skabe 
en ubalance. Så derfor endte 
vi ud med et kombineret mur-
sten- og betonvæg-tapet, som 

er både råt og organisk i sin 
struktur.

Hvordan gjorde du rent kon-
kret?
- Vi anbefaler de af vores 
kunder, der søger noget spe-
cifikt, som vi ikke har i vores 
sortiment, at de kan gå ind på 
Fotolia.com, som er en billed-
database med mange millioner 
højtopløselige, der uden pro-
blemer kan forstørres som ta-
peter. Her kan de finde præcis 
det motiv, de ønsker – om de 
er vilde med bøgeskove eller 
New York. Så køber vi filen og 
beskærer den præcist til den 
valgte væg. Det samme gjorde 
jeg. Jeg kunne godt have lavet 
printet som et almindeligt ta-
pet, men valgte vores nye selv-
klæbende tapet, da den er nem 
at montere og afmontere igen 
(tager under et halvt minut). 
Det er en stor fordel, hvis man 
ligesom os udskifter dekora-
tionen på vores vægge meget 
ofte.

Hvad synes du om resultatet?
- Lige nu er vi rigtig rigtig 
glade for det, da det giver den 
stemning, vi søgte, men om 
seks måneder får vi måske en 
ny idé, og så kan vi nemt sætte 
et nyt motiv på.

Hvilken rolle synes du, at vægge 
spiller i indretningen?
- Væggene er jo rammerne i 
dit hjem, hvor du bruger en 

meget stor del af dit liv. Derfor 
bliver rummet – og livet gene-
relt – altså for trist med hvide 
vægge. Jeg synes, det er inte-
ressant, hvor nemt man ud fra 
vægdekorationerne kan ændre 
stemningen i et rum fuldstæn-
digt. Det er væsentligt mere 
effektivt og billigere at få et 
tapet op som fylder en hel væg 
end at købe ny sofa eller stue-
bord.

Hvad er din næste væg-drøm?
- Lige nu er jeg ved at blive 
vanvittig af, at akustikken i 
vores køkken-alrum er meget 
ringe på grund af de mange 
hårde overflader. Derfor er jeg 
meget tændt på et af vores ny-
este produkter, hvor vi printer 
direkte på akustikdæmpende 
plader og indrammer dem som 
traditionelle billeder.

Fakta: Løsningen er lavet 
på selvklæbende tapet, og 
prisen er 2.980 kr. eksklusiv 
montage.

Se eventuelt mere på illux.dk.Da brændeov-
nen er meget 

central og opsigts-
vækkende, har den 
stor indflydelse på 
den generelle stem-
ning i rummet
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Når badeværelset skal males
Rum, hvor vand, fugt og damp 
kan nedbryde materialer og 
maling, kaldes vådrum. Det 
er naturligvis først og frem-
mest badeværelset, men også 
i køkken og bryggers kan der 
dannes fugt. Nybehandling og 
vedligeholdelse af disse rum 
kræver derfor en særlig be-
handling.

Formålet med at behandle 
vådrum er at skabe 100 pro-
cent vand- og fugttætte over-
flader og samtidig få et smukt 
resultat.

I vådrum kan der være an-
vendt mange forskellige ma-
terialer. Der kan derfor ikke 
gives en generel, kortfattet 
behandlingsmetode, der sikre 
perfekt resultat, men her er 
lidt bud på fremgangsmåder 
ved maling i vådrum.

Forbehandling
 ● Ubehandlede vægge: Væg-

gen skal være jævn og uden 
huller og revner. Slib ujævn-
heder og betonslam. Børst 
støvet af.

 ● Tidligere malede vægge: 
Afsmittende vægge skrabes 
og vaskes grundigt af med 
vand. Herefter grundes med 
plastgrunder. Revner og hul-
ler udspartles inden færdig-
behandling.

 ● Tapetserede vægge: Løst-
siddende tapet fjernes eller 
limes fast. Huller og revner 
udspartles. 

 ● Glasvæv og glasfilt: Efter-
lim revner og løstsiddende 
væv/filt. Hefter afvaskes 
væggene.

Grundbehandling
 ● Ubehandlede vægge: Grun-

des med plastgrunder.

 ● Tidligere malede vægge 
og tapetserede vægge: Ingen 
grunder.

 ● Glasvæv og glasfilt: Nyt 
glasvæv og glasfilt er stærkt 
sugende og behandles med 
en specielt vævfylder.

Færdigbehandling
 ● Alle overflader: Start ved 

vinduesvæggen. Brug først 
penslen ved karme, paneler, 
loft, kontakter med videre. 
Mal færdig med rulle. 

Kilde: Malerfirmaet Lundorff


