
Maler tips

Lofter

Gode råd - inden du går igang
• Dæk gulvet grundigt af, inden du går i gang. Brug afdækningsplast eller afdækningspap

i stedet for aviser, da tryksværten kan smitte af.

• Start med at male loftet først, hvis også væggene skal males. Nøjes du med at male 
loftet, bør du være ekstra omhyggelig med at dække af i vindueskarme, fodlister m.v.

• Hav altid en fugtig klud lige ved hånden, så du omgående kan tørre stænk og pletter af.

• Fugtskjolder eller særligt slemme nikotinpletter i loftet kan med fordel forbehandles med
Isoprimer eller pletforsegler. Husk grundig ventilation ved brug af pletforsegler.

• Gammel stuk bliver rigtig flot, hvis den renses grundigt af inden den males. Ofte sidder
der mange tidligere lag maling, der udvisker strukkens fine detaljer. Tal med os om den 
rigtige fremgangsmåde.

• Er der meget højt til loftet - og ingen stuk - kan du “sænke” loftet ved at male i loftets 
farve et stykke ned af væggen.

• Har du hvide vægge og hvidt loft kan du få et spændende resultat frem ved at montere
en skyggeliste, der er malet i en passende kontrastfarve.

Indkøbsliste
Grundrens

Spartel Medium

Mikrodispers

Bindoplast 3/5

Pensel til beskæring ved kanter

Malerulle

Evt. teleskopskaft

Rullespand

Svamp

Bred afdækningstape

Afdækningsplast  til gulvet

Isoprimer

Pletforsegler
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Nordsjö er en af Nordens største producenter af kvalitetsmaling til den professionelle maler. 
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Start med en afsmitningsprøve
for at vurdere den gamle

malings kvalitet. Stryg med hånden
eller en mørk klud hen over den
gamle maling. Smitter farven af, skal
loftet afvaskes for at fjerne mest
muligt af afsmitningen, inden du
begynder at male.  Større flager og
løs maling fjernes med en spartel.

1

Tørre vandskjolder, gullige niko-
tinskjolder eller fedtpletter i køk-

ken afvaskes med Grundrens. Efter-
vask med rent vand. Brug en svamp.
Efter pletterne er tørre isoleres de
med Isoprimer eller pletforsegler.

2

Revner, huller og ujævnheder
fyldes med Spartel Meduim.

Brug en flad, bøjelig spartel. Dybe
revner og huller spartles ud ad flere
gange. For at undgå skygger, når
loftlampen tændes, udjævnes kan-
terne med fugtig svamp, når spartel-
massen er halvtør. Vær omhyggelig
med efterslibninger med slibepapir i
korn 180. Spartelreparationer grun-
des med Mikrodispers.

3

Mal først med Bindoplast 3/5
langs loft- eller stukkanter mod

væggen. Brug bred afdækningstape,
hvis du ikke har planlagt at male
væggene bagefter. Mal 3-5 cm ind
på selve loftfladen, så får du det
bedste resultat ved efterfølgende
påføring med malerulle.

4

Til de store plane loftflader bru-
ger du malerulle til Bindoplast

3/5. Mal med jævnt tryk på rullen for
at fordele malingen så jævnt som
muligt. Mal altid i den samme retning
ved hver påføring. De fleste lofter
skal have 2 gange påføring for at få
et helt jævnt resultat. Mal både kan-
ter og loftflader anden gang efter 1-
2 timers tørretid.
Du kan købe et teleskopskaft til
malerullen. Det kræver ikke så man-
ge kræfter at bruge, og gør det lette-
re at få fordelt malingen jævnt.
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