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Kan man male på tidligere malede gulve: 
Ja, overfladen skal være afrenset for snavs og olie samt andre overflade urenheder, og den 

tidligere maling skal kunne tåle at blive overmalet af et polyurethan produkt.  

 

Hvor meget fugt må der være i gulvet når det skal males: 

Max. 10 % fugtighed. Hvis der er mere fugt i betonen, kan der forekomme afskalninger.  

 

Hvordan finder jeg ud af hvor meget fugt der er i gulvet: 

Enten bruger man en fugtighedsmåler til beton eller også kan man anbringe en 

gummimåtte på gulvet natten over i fjerneste hjørne i forhold til porte døre m.m. Hvis 

gulvet bliver mørkt under måtten så er der for meget fugt i betonen. 

 

Hvad skal jeg grunde gulvet med: 

Man skal bruge malingen i en 25-30% fortyndet udgave. 

 

Kan jeg grunde i dag og male i næste uge: 

Nej der må maximal gå 24 timer efter første påføring til anden påføring, da overfladen 

bliver for hård til at næste lag kan binde sig fast i overfladen.  

 

Gulvet koger op: 

Malingen der er nedenunder kan ikke tåle en polyurethan maling.  

 

Gulvet vil ikke tørre:  

Der er for lidt luftfugtighed. 

 

Malingen skiller fra når man maler: 

 Malingen bliver malet på en for hård  overfladen, derfor skal den nye maling fortyndes 

op til max. 20% og hvis dette ikke hjælper skal gulvet slibes. 

 

Gulvet skaler i flager: 

Gulvet har ikke været ordentligt afrenset før maling, eller der har været for meget fugt i 

betonen. 

 

Gulvet  er mat og svært at holde rent:  

Malingen har fået for lidt luftfugtighed og udluftning under tørring og derved bliver den 

mat og svær at vaske rent. 

  

Gulvet gulner: 

Ja, Polyurethan gulner når den bliver ramt  af solens UV-stråler. 
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Skal der ikke hærder i: 
Nej, hærderen er i malingen og begynder at reagere når malingen får luftfugtighed. 

  

Kan jeg bruge cellulosefortynder til at fortynde med: 
Nej, den ødelægger malingen, der skal bruges Esbjerg Syntetisk Fortynder 0700-68063. 

 

Jeg vil gerne male mit kældergulv med denne maling, må jeg det: 
Nej, der er ikke nok luftfugtighed i en kælder og så bliver malingen mat i overfladen og kan ikke 

holdes ren. 

 

Kan man male med denne maling udenfor: 
Malingen er ikke beregnet til udendørs brug, da den vil slippe i overfladen når fugten trænger ind 

under malingen, samtidig gulner malingen også kraftig ved påvirkning af solens UV-stråler. 

 

Kan man male på fliser og klinker: 
Kriteriet for at malingen kan hæfte er at overfladen er sugende. 

 

Må man male vægge med dette produkt: 
Nej, malingen tørrer ved hjælp af luftfugtighed, og er derved farlig at få i åndedrætssystemet og 

det kan ske ved maling af vægge. 

 

Kan man bruge lokalet samtidig med, at man maler med denne maling 
Ja, MEN det kræver at man har luftforsynet åndedrætsværn på for at måtte være i rummet. 

 

Skal man have åndedrætsværn på: 
Malingen er mærket 5-3 og kræver at man har luftforsynet halvmaske på. 

 

Må alle male med denne maling: 
Ja, HVIS de har en epoxy uddannelse. 

  

 


