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Reparation af skader konstateret ved eftersyn

Udbedring af skader på maling kan enten udføres som plet-maling eller 

som en om-lakering af masten. Masten slibes eller sandblæses i bund og 

males op igen til oprindelig lagtykkelse. Valg af fremgangsmåde afhænger 

af størrelsen på afskallingerne, hvor angrebet masten er af rustdannelse 

samt funktion og æstetik. Valget vil derfor altid være en vurderingssag.

Foretages malerreparationen som en plet-maling er det vigtigt at løstsid-

dende maling fjernes, rust slibes væk og matslibes inkl. nogle få centime-

ter ind på det ubeskadiget område. Herefter males masten med syste-

mets primer og topcoates til oprindelig lagtykkelse.

Hvis man af æstetiske grunde ønsker et ensartet udseende kan resten 

af mastens overflade males ved sidste lag topcoat. Det er vigtigt at hele 

masten er affedtet grundigt inden dette foretages samt at hele overfladen 

er matslebet med sandpapir.

Foretages reparationen som en om-lakering skal emnet slibes eller sand-

blæses ned til en rensningsgrad på SA 2½. Blæses der igennem zinklaget 

skal zinklaget repareres med grunder Permacron serie 620 eller lignende. 

Om-lakeringen udføres som ved ny maling af masten.

En pensel reparation vil altid være synlig. Ønskes en usynlig reparati-

on skal denne udføres ved sprøjtning eller bedst ved en om-lakering af 

masten.

BEMÆRKNINGER

For valg af beskyttelsesudstyr og generel brug af produkterne henvises til 

det tekniske datablad for produkterne.

D
&

V
-1

1
2

1
-D

K

DRIFT OG VEDLIGEHOLD

PULVER- OG VÅDLAK

Eftersyn og rengøring af  

malede overflader

Vi anbefaler et eftersyn og rengøring af 

overfladen efter 1 år og alt efter tilstan-

den ved første eftersyn, igen hvert eller 

hvert andet år herefter.

Skader kan være:

  Nedbrydning af malingen fra kemisk 

påvirkning (syre eller lignede) 

  Afskalling efter slag eller påkørsler. 

  Nedslibning ved mekanisk påvirk-

ning. 

  Aldersrelaterede nedbrydning af 

maling (tidspunkt særdeles afhængig af 

miljøet)

Under eftersynet afvaskes overfladen 

med rengøringsmidler til industri- eller 

husholdning, som har en PH værdi på 

5-8. Der må ikke være slibemidler eller 

syre i rengøringsmidlet. Anvend en 

blødbørste og rigeligt vand for at undgå 

ridser eller skrammer på overfladen.

Dog skal man efter 8-10 år afhænge-

lig af korrosionsgrad, vurdere om der 

eventuelt er behov for en om-lakering 

af masten.


