Arbetsråd utomhus, konsument

Hur gör man?

Måla fönster

Så målar du fönster
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Fönstren är bland de mest utsatta delarna på ett hus. För att de ska
hålla länge är det viktigt att du pysslar om dem med jämna mellanrum. Arbetsråden gäller framförallt fönster som ska målas om. Ska
du måla ett nytt fönster kan du hoppa över de flesta stegen. När du
skrapar och slipar är det enklast om du tar loss fönstret och lägger det
på en arbetsbänk. När du ska måla är det smidigast att låta fönstret
sitta kvar i karmen.

Det här behöver du för att måla fönster
1. Färgskrapa, gärna en större och en mindre 2. Maskeringstejp avsedd för fönstermålning 3. Kittkniv
4. Sandpapper/slipkloss 5. Tvättsvamp/hink 6. Kniv 7. Skruvmejsel 8. Rakbladsskrapa 9. Några mjuka,
helsyntetiska penslar 10. Skyddsplast/papper Dessutom behöver du: Utomhustvätt, Alg & Mögelmedel,
Fönsterkitt, Rostskyddsgrund, Penseltvätt, Grundolja, Grundfärg, Fönsterfärg, spackel för större sprickor
(Målarfog) och handskar.

Enkla steg till ett
perfekt resultat
1. Rengör
Ta bort gamla tätningslister och skruva
loss hörnbeslag. Tvätta sedan alla träytor
med Utomhustvätt utspädd enligt rekommendation på förpackningen. Låt verka ca
15 minuter. Skölj noggrant med vatten. Vid
soligt väder kan Utomhustvätt ”dunsta”
till koncentrerad form vilket medför att
medlet kan få en etsande effekt på glas.
Var därför särskilt försiktig vid starkt
solsken och skölj av ytan noga innan
den hunnit torka. Finns det mögel eller
alger gör du rent med Alg & Mögelmedel, utspädd enligt rekommendation på
förpackningen. Låt medlet ligga kvar och
torka, ingen sköljning behövs. Låt ytan
torka helt.

2. Skrapa, slipa och laga
Kontrollera om träet är ruttet och byt ut
skadade delar. Ta bort all lös färg som flagar. Skrapa eller använd Färgborttagning.

Har kittet börjat spricka bör du avlägsna
allt kitt. Slipa av träytorna så att färgen
fäster ordentligt. Runda av vassa kanter
och borsta bort allt slipdamm.

3. Grundmåla
När träet är helt torrt impregnerar du alla
sugande ytor (skarvar och ändträ) med
Grundolja. Torka bort oljan som inte sugs
in inom 30 minuter. Måla sedan med
grundfärg och låt torka. Ta bort färg och
rost från hörnbeslagen och grundmåla
dem med rostskyddsfärg. Montera sedan
tillbaka beslagen.

4. Kitta och laga
Kitta bågarna med hjälp av en kittkniv
eller kittspruta. Doppa kniven i vatten
med diskmedel i så fastnar inte kittet på
kniven. Passa på att laga mindre sprickor i
träet med Fönsterkitt eller Målarfog.

5. Måla
När kitt och lagningar har torkat ordentligt maskar du fönstret med maskeringstejp för fönstermålning. Lämna en glipa
på ca 2 mm mot kittet så hindrar färgen
att vatten kryper ner bakom kittet. Måla
alla ytor två gånger och låt färgen torka
mellan strykningarna. Måla fönstrets
knutpunkter och de nedre delarna på båge
och karm en extra gång. Fönstrets insida
målas med lackfärg efter rengöring och
lätt avslipning.

Tips!

»» Kolla väderprognosen. Växlande molnighet är perfekt. Måla inte när det
duggar eller regnar.
»» Måla flödigt. Lägg på rätt mängd enligt
rekommendationerna på burken.
»» Montera gärna loss fönstret och lägg det
på en arbetsbänk när du utför steg 1-4.
»» När du målar fönstret (steg 5-7) är det
lättast att låta det sitta kvar i karmen.
»» Doppa kniven i vatten med diskmedel
så fastnar inte kittet på kniven.
»» Ta bort maskeringstejpen innan färgen
har torkat, men efter den sista strykningen.
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