Vedligeholdelsesvejledning for linoliemalede vinduer og døre, udvendig
-malet med linoliemaling fra Original Linoliemaling

Der kan ikke gives noget entydigt svar på, hvornår dit vindue eller dør skal males/olieres igen, men
vejledningen her kan anvendes som en retningslinie. En forudsætning for lang levetid, er også at der er
udført et godt forudgående malerarbejde.

Rengøring:
Efter ca. en måned, er malingen gennemhærdet, og overfladen er nu stærk nok til at du kan påbegynde den
almindelige rengøring. Vinduer og døre afvaskes med mildt sæbevand. Ved vinduespudsning er det af stor
betydning at også karme og rammer vaskes med (mindst 1 gang om året).
Vedligehold af den malede overflade:
Opgaven kan angribes på to måder:
Metode 1: Overfladen olieres indimellem med krystalfernis til udendørs brug.
Metode 2: Overfladen står uden oliering til den males igen
Det er almindeligt kendt at vinduer, som døre er hårdest udsat i det nederste område. Derfor vil
behandlingsbehovet være størst netop her. Da det er for besværligt at vedligeholde døre og vinduer ud fra
opdelte zoner, finder jeg det mest praktisk at lave et behandlingsinterval for hele bygningsdelen, nemlig når
det nederste område kræver det.
Oliering af overfladen – Metode 1
Mod syd og vest:
Der olieres efter ca. hvert 3. år, eller efter behov.
Mod øst og nord:
Der olieres ikke så tit, eftersom solen ikke brænder olien af i samme grad som mod syd og vest.
Jeg vil vurdere at ca. hvert 6 år eller måske endda noget senere vil være passende.
For meget olie i overfladen kan mod skyggefulde sider være en invitation til overfladeskimmel.
For lidt oliering mod solvendte sider kan medføre krakelering og afskalning (især i bundramme/karm)

Sådan olierer du:
Du skal anvende krystalfernis til udendørs brug, og fordele det i tynde lag med en klud eller pensel. Når
olien har siddet i 20-30 min. tørres det overskydende bort, og der efterpoleres med en ny klud, til
overfladen står helt blank og tør.
Fordelene ved at olierer sine døre og vinduer er klart, at du forlænger malingens levetid betydeligt.
Samtidigt skal du være klar over at en olieret overflade er mere diffusionstæt end en overflade der har fået
lov at stå og forvitre. Oliering vil også kunne fremme skimmelvækst, og kunne give en hvid maling et mere
gulligt skær. Derfor er det som oftest ”farvede” emner der friskes op med olie.
Så skal der males igen:
Hvornår der igen skal sættes ind med maling, kan jeg ikke sige noget om. Jeg har dog hørt om tilfælde hvor
malingen har holdt op mod 20 år, hvilket nok ikke er helt urealistisk.
Overfladen står uden oliering til den males igen – Metode 2
Mod syd og vest:
Vinduer og døre genmales efter behov. Dvs. hvis pigmentet er så løst at det løber ned over ruderne, eller
der sker afskalning i bunddelen.
Jeg vil anslå at der skal males igen efter 7-10 år.
Alternativt kan man vælge ca. hvert 5 år at male bunddelen, 2-3 gange, og resten af emnet 1 gang.
Bunddelen slibes let med sandpapir (korn 100) inden der males, resten børstes af og males.
Mod øst og nord:
Jeg vil anslå der skal males igen efter 10-15 år.
Alternativt kan man vælge ca. hvert 7 år at male bunddelen 2-3 gange, og resten af emnet 1 gang.
Bunddelen slibes let med sandpapir (korn 100) inden der males, resten børstes af og males.

Har du spørgsmål til vedligeholdelsen, eller malingen, er du meget velkommen til at kontakte os.

Go’ fornøjelse med projektet

Mange hilsener
Thor Grabow

