
TA HAND 
OM DINA 
MÅLADE 
YTOR
Tips och skötselråd för att det 
ska se snyggt ut längre



SKÖTSELRÅD FÖR
MÅLADE YTOR

MÅLADE VÄGGAR OCH TAK I TORRA UTRYMMEN INOMHUS

Var försiktig med nymålade ytor. Färgernas slutliga 
goda egenskaper uppnås först efter några veckor. 
De målade ytorna är därför extra känsliga när det 
gäller slitage, repor och uppglansning under de 
första veckorna.

Efter härdningstiden, använd handdiskmedel 
alternativt allrengöringsmedel som inte innehåller 
lösningsmedel. Använd aldrig sprit eller andra 
typer av starka lösningsmedel.

Här är några tips på vägen för att vårda dina 
ytor så att de håller sig snygga längre
Med rätt skötsel håller dina ytor längre innan nästa ommålning. Vi 
vill såklart att du ska vara nöjd länge, så här har vi samlat några 
bra tips och råd att spara och ta fram när det behövs.

MATTA VÄGG- OCH TAKFÄRGER

Normal rengöring: Matta ytor är generellt känsliga 
för uppglansning om man gnider på ytan. Ytan kan 
också bli flammig, framför allt vid kraftig tvättning. 
Vid rengöring torka därför av ytan försiktigt med 

en väl urvriden trasa. Mindre missfärgningar eller 
repor kan man försöka avlägsna med ett vitt 
radergummi. Har ytan varit utsatt för damm eller 
sot ger ommålning det bästa resultatet.

VI TAR HAND OM DIG - HELA VÄGEN



GRÄNGADE TAK (STRUKTURTAK)

Mindre märken, där inte grängen är skadad, kan i 
regel tas bort genom försiktig borstning. Fungerar 
inte detta rekommenderar vi ommålning av taket 

med speciell färg avsedd för grängade ytor. Vid 
skador i grängen kontakta Kimmos Måleri AB för 
omgrängning av skada / tak.

TAPETSERADE VÄGGAR

Tapeter av Easy Up-typ har god tvättbarhet, vilket 
innebär att man utan svårigheter kan avlägsna de 
flesta smutsfläckar på följande sätt: Blöt fläcken 
med trasa eller svamp. Använd tvållösning eller 
diskmedel. Använd flödigt med ljummet vatten så 

att alla tvålrester avlägsnas. Torka av överskott på 
vatten och låt därefter tapeten självtorka. Undvik 
att få vätska i skarvarna där tapeten är oskyddad. 
Övriga tapettyper bör hanteras enligt respektive 
leverantörs anvisningar.

SKÖTSELRÅD FÖR BADRUM

Ett våtrum kräver litet extra omsorg och 
regelbunden rengöring för att det skall behålla sitt 
fina utseende länge. Första tiden efter nymålningen 
bör man handskas försiktigt med ytorna. Ytan 
skall torka minst en vecka innan den utsätts för 
vattenbegjutning.

Se till att ventilationen är tillfredsställande och 
fungerar som avsetts. Ta för vana att efter duschning 
föra bort vatten från golvet med gummiskrapa. 
Dra inte för duschdraperiet. Ställ dörren på glänt. 
På så sätt kan luftfuktigheten hållas nere och 
möjligheterna för mögeltillväxt begränsas.

Tak måste med jämna mellanrum rengöras från 
kalkavlagringar, tvålrester och dylikt. Använd 
kalkavlösande rengöringsmedel och mjuk borste. 
Skölj med rent vatten och torka ytan.

Normal rengöring görs med vanliga syntetiska 
tvättmedel, till exempel Flügger Fluren 32 Allrent. 
Rengöringsmedel och redskap med slipande 
effekt skadar ytan och skall inte användas. Använd 
inte heller sprit (till exempel T-Röd) eller starka 
lösningsmedel, då dessa löser upp färgen. Skölj 
med rent vatten och torka ytan.
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Kimmos Måleri utför målningsarbeten och totalentreprenader 
inom i huvudsak Västra Götaland. Våra kunder består av ledande 
bygg- och fastighetsföretag, offentlig sektor och privatpersoner. 
Vi är ett 50-tal engagerade medarbetare som utgår från Borås 
och Göteborg och arbetar med kvalitetsledningssystem ISO 
9001 och miljöledningssystem ISO 14001.

HYR EN MÅLARE!

Borås
Strömslundsgatan 3
507 62 BORÅS
Växel: 033-13 10 59

Göteborg 
Eckens väg 28
433 33  PARTILLE
031-712 74 60

KIMMOS MÅLERI AB
www.kimmos.se
E-post: info@kimmos.se

Nu kan du hyra din alldeles 
egen målare för ett kanonpris! 

Du bestämmer vad som skall målas 
eller tapetseras och Christoffer ordnar 

det helt enligt dina önskemål. 

 Läs mer om kampanjen på 
www.kimmos.se eller 

ring oss på antingen
033-13 10 59  eller
031-712 74 60 så

 berättar vi mer.


