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41 - Indvendige vægoverflader. 

45 – Lofter – overflader. 

 

Arbejdets gennemførelse: 

Arbejdet skal udføres og der skal anvendes de materialer, der er anført i udbudsmaterialet. Der 

skal anvendes de farver der er angivet i nærværende standarder. Alternative behandlingsforslag, 

skal godkendes skriftligt af byggeledelsen. 

 

Kvalitetssikring: 

For arbejdet gælder, at der skal udføres modtagekontrol, proceskontrol, slutkontrol samt udføres 

drift- og vedligeholdelsesinstruktion i det omfang dette fremgår af udbudsmaterialet. For alle ar-

bejder gælder det, at der skal afleveres en farveplan, se eksempel bilag 1. 

 

Arbejdets forberedelse: 

Før arbejdet påbegyndes foretages en projektgennemgang samt besigtigelse på stedet, og nød-

vendige forbehold og ændringsforslag fremsættes skriftligt. Referencefelter i form af prøveudførel-

ser af de beskrevne behandlinger og afsætning af passende kulørprøver skal foretages og indstilles 

til godkendelse. Omfanget af prøvearealerne fremgår af udbudsmaterialet. 

 

Kvalitetskontrol og særlige forhold: 

Alle færdigbehandlede flader skal være faste, fri for fede kanter, knopper og ujævnheder, som 

ikke hidrører fra bunden. Det forudsættes generelt, at underlaget, som det afleveres til maleren-

treprenøren, fremtræder uden overfladefugt og forurening fx fra mørtelstænk, svejsestænk og 

afsyring. 

Flader behandlet med maling, kridering eller sandspartelmasse skal stå med ensartet overflade-

struktur uden spor af stød efter rulle eller sammenspartlinger. 

Prøvemetoder refererer til Teknologisk Institut, hvis metodebeskrivelser og definitioner er gælden-

de. 

 

Stillads: 

Malerentreprenøren skal etablere det for arbejdets udførelse nødvendige stillads. 
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Tildækning: 

Malerentreprenøren skal forebygge stænkpletter af maling mv. på facader, belægning, elementer 

og udstyr med færdigbehandlet overflade mv. ved fornøden tildækning, således at forurening og 

beskadigelse under malerarbejdets gennemførelse undgås. 

 

Efterreparation: 

Malerentreprenøren er pligtig til at udføre mindre reparationer efter andre håndværkere samt al-

mindeligt forekommende malereparationer i et omfang af indtil 1 % af malerentreprisen. For repa-

rationer i større omfang træffes betalingsaftale skriftligt med byggeledelsen. Reparationer skal 

udføres, så de ikke ses, men heller ikke savnes. 

 

Rengøring, normal: 

Malepletter og stænk fjernes overalt. Maling fjernes fra faller, rigler o.lign. bevægelige beslagdele. 

Der må ikke anvendes vand i så stor udstrækning, at der kan opstå skader eller anvendes ætsen-

de rengøringsmidler eller redskaber, der kan beskadige de pågældende bygningsdele eller udstyr. 

 

 

Bemærkninger: 

Al dokumentation skal afleveres 2 uger før aflevering. 
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