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Drift og vedligeholdelsesvejledning for overflader i fugtig zone i vådrum malet med PPG produkter 
 
Det forudsættes, at arbejdet er udført i henhold til individuelle anvisninger eller produktbeskrivelser fra 
PPG Coatings Danmark A/S samt i henhold til Malerfagligt Behandlingskatalog (MBK) og i henhold til 
gældende regler fra SBI vådrumsreglement. 
 
Rengøring  
Rengøring er en vigtig del af vedligeholdet for overfladers levetid, udseende og brugsegenskaber, 
men også for indeklimaet.  
 
Rengøring af de malede overflader må tidligst ske en måned efter malearbejdets afslutning. Rengøringen 
startes nedefra og fortsættes opefter, således at der ikke løber vaskevand ned over tørre vægflader og 
laver lyse striber. 
 
Til rengøring af malede overflader kan Grundrens fra PPG anvendes. Anvendes andet almindeligt 
universalrengøringsmiddel til malede overflader, skal leverandørens anbefalede brugsopløsning og 
fremgangsmåde følges.  
 
Rengøringsmidlet i brugsopløsning påføres med viskosesvamp og overfladerne bearbejdes let i kort tid. 
Derefter skylles med rent vand og overfladerne aftørres med blød svamp eller klud. 
 
Der må aldrig anvendes skuremidler, skuresvampe eller andre produkter med slibende effekt. 
 
Kalk- og sæberester fjernes med kalkrens eller med eddikesyre fortyndet 1-3 med vand. Vask efter med 
rent vand og aftør med blød svamp eller klud. 
 
Periodiske eftersyn  
Eftersyn foretages mindst en gang hvert andet år. Tilstandsrapport udarbejdes efter hvert eftersyn.  
 
Reparation  
Skader udbedres omgående efter registrering. Malerbehandlingen udføres med egnede produkter i 
henhold til gældende regler fra SBI vådrumsreglement. 
 
Vedligehold  
Vedligehold må vurderes løbende ved periodiske eftersyn. Hyppigheden afhænger af miljø og 
omgivelser.  
 
Inden vedligeholdelse med maling foretages rengøring med Grundrens fra PPG. Kalk- og sæberester 
fjernes med kalkrens eller med eddikesyre fortyndet 1-3 med vand – bearbejd overfladen med en 
slibesvamp. Skyl efter med rent vand. Flere afvaskninger med eddikesyre være nødvendige for at fjerne 
kalk og sæberester. 
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