
Vedligeholdelsesvejledning til malede overflader 

 

Lauritshøj, Skødstrup 

 

   Produkt/glans  Farvekode 

Lofter:   Flutex 5   S 0500 – N 

Vægge med tapet:  Flutex 5   S 0500 – N 

Vægge i bad:  Flügger vådrumsmaling  S 0500 – N 

Træværk (Fodliste, karme m.m.): Paridan 40/50  Brækket hvid 

 

 

Rengøringsmetoder: 

Almindeligt renhold opdeles i følgende rengøringsmetoder. 

 

1) Tør rengøring 

Støvsugning. Den mest effektive metode til fjernelse af støv er støvsugning, der samtidig giver den 

fordel, at støvet fjernes fra lokalet. 

 

Afstøvning: En blød børste kan ikke binde støvet, og selv om støvet fjernes fra den pågældende 

overflade, så bliver støvet i lokalet. Den tørre støvklud er i så henseende bedre, idet den binder en 

del af støvet. Bedst er de imprægnerede papirservietter, der kan binde en stor mængde støv.  

 

2) Våd rengøring 

Hvis snavset sidder fast efter indtørring, eller hvis der indgår fedtstoffer, slår de tørre metoder ikke 

til.  

 

Spand, klud og børste: Ofte ses denne metode fejlagtigt anvendt med én spand indeholdende 

vand og rengøringsmiddel. Resultatet bliver i så fald snarere en jævn fordeling af snavset på over-

fladen end en egentlig rengøring. 

Det rigtige er at anvende to spande. I den ene opløsningen af rengøringsmiddel og i den anden 

rent vand. Kluden skylles i vand, vrides og derefter hældes en passende mængde rengøringsmid-

del på. Et område rengøres, og den snavsede klud skylles i spanden med vand og vrides på ny. 

Derved bliver opløsningen af rengøringsmidlet ikke snavset og bevarer sin rengørende evne indtil 

beholdningen er opbrugt. Vandet i den anden spand udskiftes efter behov.  

 

Praktiske anvisninger 

Rengøringsmidler: Det er let at finde et rengøringsmiddel, der kan gøre rent, idet man 

blot vælger et, der er ”stærkt” nok. Men stærke midler er aggressive, og problemerne viser 

sig først senere som matte overflader, der holder på snavset og senere som ødelagte 

overflader.  

 



Dosering: Rengøringsmidlets effektivitet afhænger af doseringen. Effektiviteten stiger 

med doseringen, men kun indtil en vis grænse. Derefter falder effektiviteten, men midlets 

aggressive indflydelse på overfladen øges. Følg derfor nøje leverandørens anvisning.  

 

Bearbejdning: Ved fastsiddende snavs kan det være en fordel at begynde med en be-

fugtning med rengøringsopløsningen og lade denne virke 5-10 minutter. Ved våd rengø-

ring af lodrette flader foretages rengøringen nedefra og op. Rengøringsvandet må ikke 

kunne løbe ned over tørre steder, for så efterlades, der striber. Pas på tilstødende flader, 

som kan beskadiges. Disse kan eventuelt forud befugtes med rent vand eller tildækkes.  

 

Efterskylning: Ved efterskylning med rent vand fjernes rester af rengøringsmiddel og 

snavs, sidder tilbage som slam. 

 

Lofter og vægge: Mat plastvægmaling vil, selv om den godt kan tåle den kemiske påvirk-

ning, være meget vanskelig at rengøre med våde metoder. Snavset vil delvis trænge ind i 

malingfilmen og der efterlades som synlige skjolder. Våde metoder kan også medføre en 

stedvis opblankning af overfladen. Halvblanke og blanke malinger er lette at renholde, 

men vær omhyggelig med eftertørring, så striber undgås.  

 

 

 

 

 


