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To måder man kan behandle sine vinduer på den indvendige side. 
 
1: Behandling med linoliemaling (f.eks. fra Skovgård og Frydensberg) (S og F)  
  
A: Er vinduerne malet i forvejen så kan man enten slibe vinduerne ned til ren bund eller til fast og 
bæredygtig bund (dette kan gøres med en ekscentersliber).  
Malingen kan også i nogle tilfælde skrabes af med skrabejern. I begge tilfælde skal man altid være 
forsigtig at man ikke skader vinduesrammen og vinduesglassene.  
 
B: Har man nogle nye rammer er ovenstående (pkt. a) ikke nødvendig. 
 
C: Herefter grunder man vinduet med grundingsolie, bruger man S og F produkter så skal man 
bruge deres grundingsolie. Tørretid typisk 12-24 timer.  
 
D: Når grundingen er tør, maler man rammerne med linoliemaling 2-3 gange i ønsket farve. 
Tørretid pr. gang typisk 12-24 timer.  
 
Obs: Linoliemaling tørrer ved hjælp af iltoptagelse derfor er det en god ide at åbne vinduerne, dog 
ikke hvis det regner. Pensler renses i terpentin eller brunsæbevand ca. 80 grader.  
 
VIGTIGT: Eventuelle klude brugt i forbindelse med linoliemaling er selvantændelige og skal efter 
brug puttes i en spand med vand eller en lufttæt kasse eller boks.  
 
2. Behandling med Akrylmaling el. vandig alkydmaling.  
 
Med disse to typer maling skal man huske at sige til farvehandleren at man skal bruge det til 
indvendige vinduer og at man skal bruge en diffusionsåben maling.  
 
A: Er vinduerne malet i forvejen skal de mat slibes i overfladen og dernæst males de med en 
grunder til malede overflader (kaldes ofte for mellemmaling). Tørretid typisk ca.2-3timer, står altid 
på bøtten.  
 
B: Herefter males vinduerne med en akryl eller vandig alkyd emaille 2-3 gange indtil fuld dækning i 
ønsket farve og glans. · 
 
Pensler renses i varmt vand evt. tilsat lidt opvaskesæbe.  
 
Vandige malinger bør ikke købes i de helt billige butikker da disse butikker har ry for at have 
dårlige produkter.  
 
   
 


