Din SIGMA STUDIO forhandler

Professionelle råd, der gør det nemt at male

vægge
Huskseddel

Tips og gode idéer
Indenfor samme type vægmaling, kan du gå ud fra at desto
højere glans, desto nemmere
er malingen at gøre ren.
En blank vægmaling vil fremhæve struktur og mønstereffekter, hvorimod en mat
vægmaling mere vil kamuﬂere
ujævnheder i væggen. Begge
dele kan være både postivt og
negativt, afhængig af, hvad du
ønsker.
For at give arbejdet et professionelt udseende kan du male
væggene op til ca. 1 cm under
loftet. Det vil sige, at loftmalingen går ca. 1 cm ned ad
væggen og dermed ”trækker”
loftet med ned.
For at få en helt skarp beskæring ved loft og andre steder,
anvendes en beskærerpude.

TIPS

Vær opmærksom på, at
nogle farver ikke har så god
dækkeevne som andre, dette
gælder specielt rene farver.
Sigma har derfor udvalgt 6
mellembehandlingsfarver,
der kan påføres under disse
farver for nemmere at opnå
en ﬂot dækket ﬂade.
Vil du male friser hele vejen
rundt på væggen, kan du lave
lige linjer med tape – først
færdigmaler du frisen og lader
den tørre, herefter sætter du
tape rundt på den malede frise
og trykker godt fast. Så ”lukker” du tapen med frisefarven
hele vejen rundt på den kant
mod feltet, der skal males.
Umiddelbart efter sidste påføring fjerner du tapen.

Det kan du få brug for.

Intet er mere ærgerligt end
at komme hjem med alt det
nyindkøbte og med glæden
til at komme i gang – for så
at ﬁnde ud af, at man mangler
et eller andet. Derfor har vi
lavet denne ”huskeseddel”, så
du nemt kan tjekke af, hvad
du allerede har – og hvad du
mangler.
Malerrulle og pensel
Forlængerskaft til
malerrulle
Afdækningstape/
afdækningspap/plast
Rullebakke eller rullespand
Værktøj til afskrubning/
rengøring
ProGold Grundrens
Evt. fugemasse/
spartelmasse
Hold dig ikke tilbage – spørg
endelig hvis du er i tvivl om
noget. Vi vil gerne dele vores
erfaringer med dig.
Velkommen.

VID EN OM FARVE R

Du kan trylle med farver.
Gøre rum større eller mindre,
lysere eller mørkere og give
hjemmet stil og sjæl.

Før du går i gang
Det er altid dejligt at vælge farver, og det lader vi
dig gøre i fred. Men – som fagmænd vil vi så gerne
lære dig alt om farver, så du får det sjovere med det.
Vi kan heller ikke dy os for at give et praktisk råd:
Uanset farvevalg, så tænk også på, hvor malingen
skal bruges. Er det i rum med meget traﬁk og slid?
Entre, børneværelse? badeværelse? Så bør du også
tage stilling til dine krav til holdbarhed og mulighed
for rengøring. Vil du lære mere om farver og maling, så kig ned i din lokale SIGMA STUDIO.

SÅDAN GØR DU:
Nye- og ubehandlede overﬂader
Vægoverﬂader af beton,
puds, vandskuring, teglsten
og gipsplader.
Alt efter ønske om ﬁnish og
overﬂadestruktur, kan der
være behov for forudgående
spartelarbejde, behandling
med strukturgivende maling
eller f.eks. opsætning af
glasvæv, ﬁlt m.m. Spørg din
SIGMA STUDIO til råds.

Glasvæv eller -ﬁlt
Se brochuren “Professionelle
råd, der gør det nemt at opsætte glasvæv og -ﬁlt.”
Når du skal male på gammelt
tapet, glasvæv o.lign. - eller
gammel maling, husk da at
kontrollere, om det sidder
fast og evt. udbedre dette.
Er overﬂaden smittende eller
snavset og fedtet, skal der
vaskes med ProGold Grundrens, inden du går i gang.
Blanke overﬂader matslibes.
Tildæk gulve, møbler o. lign.

Malebehandling

Struktur overﬂade

1. Grunding
Hele væggen grundes
med Sigma Mikrodispersgrunder.

Strukturerede overﬂader
kan give mange spændende
udtryk. Med Sigmalux Kridering Hvid kan du opnå en
”appelsinskalsstruktur”, når
produktet efter påføring rulles
over med ProGold Skumrulle.
Og med Sigma Rollputz får du
mange udtryksmuligheder af
mere grovpudsagtig karakter.

2. Færdigbehandling
Mal 2 gange med den vægmaling du har valgt.

Tidligere behandlede vægge
1. Rengøring
Tidligere malede ﬂader
vaskes af med Sigma
Grundrens tilsat vand
efter brugsanvisning.
Vask efter med rent vand.
(Var væggene kun let tilsmudsede, kan du nu gå
videre til punkt 5.)
2. Afrensning m.m.
Rens evt. løstsiddende
maling af og krads huller
og revner ud. Er væggene
i meget dårlig stand og
kræver omfattende afrensning og bundbehandling,
kan du få god hjælp om
fremgangsmåden hos din
SIGMA STUDIO.
3. Udfyldning og spartling
Gør huller og revner våde
med en fugtig svamp og
fyld ud med Sigma Filler.
Større områder skal spartles med ProGold Sandspartelmasse, Medium.
Evt. revner mellem væg
og paneler eller karme
kan lukkes med ProGold
Acryﬂex acrylfugemasse.

4. Grunding
De spartlede områder
og alt sugende underlag grundes med Sigma
Mikrodispersgrunder.
5. Færdigbehandling
Mal 1-2 gange med Sigmatex vægmaling i den farve
og glans, du har valgt.
Er der risiko for gennemslag
fra vandopløselige stoffer
som f.eks. nikotin eller vandskjolder, maler du 1-2 gange
med Sigma Renova Isotop i
stedet for plastmaling.

NB:
Såfremt strukturpuds
rulles direkte på vægﬂaden,
skal man være opmærksom
på, det er forholdsvis krævende senere hen at bringe
vægﬂaden tilbage til det
oprindelige igen.

Produkter
Sigmatex Vægmaling
(middel til stor belastning)
Solid og vaskbar vægmaling i
høj kvalitet til de ﬂeste underlag. Let at arbejde med og
med stor dækkeevne. Du kan
vælge mellem glans 5, 7, 10
og 20 og mere end 2000
farver.
Sigma Vægplast 05
(lille belastning)
En lugtsvag plastvægmaling
uden indhold af organiske
opløsningsmidler. Fås i hvid
og modehvid samt lyse farver
(sidstnævnte kun som 10
liter). Fremtræder med helmat overﬂade.
Vægmaling til specielle behov
Sigma Renova Isotop
Loft- og vægmaling til overﬂader med risiko for gennemslag af nikotin, sod og
vandskjolder m.m.

SIGMACRYL 6
En ekstrem robust maling
til vægge, hvor der ønskes
en “dugmat” og meget
rengørlig overﬂade.
SIGMACRYL 22
Tåler stor fugtbelastning og
benyttes derfor til baderum,
køkkener, bryggers m.m. Er
ekstrem robust og kan tåle
kraftig rengøring.

