
Maler tips

Lakering af trægulve

Gode råd - inden du går igang
• Du skal altid slibe på langs af træets åretegning - aldrig på tværs. Du må heller ikke 

slibe med ståluld, da det efterlader små jernpartikler, der kan ruste.

• Malerens Lagersalg har flere laktyper afhængig af hvor meget slid gulvet udsættes for.
Kom ind til Malerens Lagersalg og spørg efter den rigtige laktype.

• Man kan ikke lakere ovenpå sæbeludbehandlede gulve. Lakken vil skalle af.

Indkøbsliste
Grundrens

Eddikesyre 32 %

Gummihansker til eddikesyren

Pensel til beskæring - ikke for lille

Lakerulle

Evt. forlængerskaft til rulle

Slibepapir korn 120 og korn 220

Den rigtige lak til formålet

www.mal-mal.dk

Nordsjö er en af Nordens største producenter af kvalitetsmaling til den professionelle maler. 
Produkterne forhandles i Danmark kun hos Sadolin Grossist Center og Malerens Lagersalg.



For at få god vedhæftning til
den tidligere lak er det vigtigt at

forarbejdet udføres omhyggeligt.
Først skal du støvsuge gulvet og
dernæst vaske med Grundrens. For
at fjerne evt. sæberester skal  gulvet
herefter vaskes med eddikesyre-
vand, som er 2-3 dl 32% eddikesyre
i 8-10 liter vand. Gulvet eftervaskes
med rent vand. Gulvet slibes med
slibepapir korn 120 til mat og jævn
flade. Slibestøv fjernes grundigt ved
støvsugning. Gulvet skal være tørt,
inden du sliber.
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Hvis du ikke ved, hvilken type
den gamle lak er, skal du først

lave et prøvefelt med 2 gange stryg-
ning. Når prøvefeltet er tørt, skal du
kontrollere, at lakken ikke kryber og
at den hæfter til den tidligere lak.
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Bart træ pletgrundes 1-2 gange
afhængig af lagtykkelsen på den

gamle lak.
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Du skal bruge en pensel til at
beskære ved fodlister og under

radiatorer og hjørner. Det er lettest at
bruge en radiatorpensel. Du skal
beskære, efterhånden som du kom-
mer frem med rullen for at undgå
fede kanter.
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Ved rulle påføring med lakerrulle
skal du rulle i et roligt tempo for

at undgå at piske luft i lakken. Gulve
skal altid lakeres minimum 2 gange
for at opnå tilstrækkelig slidlag.
Husk at mellemslibe let med slibepa-
pir korn 220 mellem lagene.
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