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TJEKLISTE

Verd at Vide om vagge og lofter er et overblik over, hvad du generelt bsr v@re opmarksom i
vedligeholdelsen af disse bygningsdele. Specifikke oplysninger og en vejledning i, hvordan du
vedligeholder den enkelte veg- eller loftstype finder du i bygningsdelskortet og i
prod ucentoplysn i ngerne.

At gore:
. stovsug matte flader
. reng@r hojglansflader med grundrensoplosning
. se vagge efter for slid og skrammer
. evt. genmaling

VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATION

Rengoring - matte flader
Stov flernes mest effektivt ved stsvsugning. Ellers vaskes matte, malede flader, (lav glans), ved brug af
klud og to spande, en med rent vand og en med et grundrengoringsmiddel i det blandingsforhold, som er
anbefalet fra producenten. Kluden skylles mellem afuaskningerne i spanden med rent vand. Pi den
m6de bevarer vandet med rengoringsmiddel sin rengorende evne. Rengorin g bar ske nedefra og op, da
rengoringsmiddel der lober ned af en tar overflade, kan efterlade striber.

Rengoring - hojglansflader
Har du malede flader i bad og over kskkenbord, er de malet i en hojere glans. Selvom det tillader en
mere grunding afuaskning, bar du alligevel vere varsom med brug af skrappere rengoringsmidler.

Afsmitning
Husk, at selv om hojglansflader bedre tAler rengoring, sA er alle overflader folsomme overfor afsmitning.
Bornenes tusch eller madfarvestank pi en malet overflade vil sjaldent kunne fjernes helt, men ofte
kreve ommaling.

Rengoringsmidler
Det galder for alle overflader, at der bsr udvises varsomhed ved sarlig skrappe rengoringsmidler. Man
kan evt. lave en lille prove pa et afgranset omrdde f.eks. i et hjorne nederst nede pA veggen, inden
rengoringsmidlet anvendes pa stsrre flader. Bemerk, at klorholdige midler eller sprit ikke mi anvendes
til rengoring pi gipsvegge og lofter. I det vedlagte materiale er der givet detaljerede anvisninger for den
mest hensigtsmessige rengoring af det enkelte materiale.

Vedligeholdelse
Malede overflader efterses for skader og evt. omr6der med slid. Vedligeholdelse sker normalt ved at
genmale hele fladen, da lokale malereparationer vil vare vanskellige at udfore, sA de ikke ses. I de
vedlagte bygningsdelskort finder du farvekoderne til den maling, der er brugt pA vegge og lofter,
desuden er normalt angivet et behandlingsnummer svarende til Malerfagligt Behandlingskatalog. I
samme katalog findes da en tilhorende anvisning for genmaling.

Reparation
SmA huller i vegge og lofter kan enkelt udbedres ved en spartling med en plastisk spartelmasse som
f.eks. Polifylla. Falg producentens anvisninger. Stsrre huller i gipsvegge eller gipslofter repareres bedst
ved at skare et pladefelt omkring det skadede omrdde ud og erstatte med en ny plade. Det anbefales at
lade en tamrer udfsre en s6dan reparation. Stsrre huller igasbeton- og betonvegge, og ibetonlofter
kan repareres ved udsetning med puds. Det anbefales, at lade en fagmand st6 for dette.
Efter reparation skal malerbehandlingen reetableres.



VIERD AT VIDE OM VIEGGE OG LOFTER
2 a f 2

MATERIALER OG INDEKLIMA

Svindrevner
Enhver nyopfort bolig indeholder en naturlig mengde af restfugt. ldet bygningen tarrer op og afgiver
fugtoverskuddet, vil der derfor kunne opstA fine revnedannelser, specielt i hjorner mellem v@g og loft
eller i veggenes hjornesamlinger. De kaldes svindrevner og er normale i nybyggerier. De er helt
uskadelige og dakkes ved den almindelige vedligeholdelse. Hvor lenge svindet er om at udvikle sig
afhenger meget af dit bomonster, men typisk 1-3 Ar.

Fugtighed
Ved for hoj fugtighed i boliger kan der - iser pi steder hvor der ikke kan ske ordentlig udluftning, f.eks.
bag reoler, senge o.lign. - opstA omrider med let fugt. Mikroorganismer og lugt kan flernes eller
reduceres ved rengoring med et desinficerende middel som f.eks. Rodalon, bemark til indendors brug.
Fugten er ikke en skade men blot et symptom p5, at fugtniveauet er for hojt, og skal du undg6, at fugten
vender tilbage, skal det haje fugtniveau imodegds, f.eks. ved en bedre udluftning.
Se ogsd "Gode Rutined'.

OPHENGNING

Alle typer vagge
Ophengning af lette ting ved stiftsomning eller limning kan umiddelbart ske pi alle typer vegge.
Limning pA tapetserede vegge, eller vegge med filt, skal dog gores med varsomhed, da det kan vere
vanskeligt at f6 ned senere.

Ved stsrre og tungere emner vil det vere nodvendigt at benytte en s6kaldt plug til iskruningen. (Pluggen
sl6s ind i et boret hul). Der findes et meget udbredt sortiment af plugs afhengig af vagtype, belastning
m.v. Vi har givet et par links nedenfor, men ellers vil dit byggemarked kunne vejlede dig omkring
plugstorrelse i forhold til veg- eller loftstype, samt belastningen. Huller til plugs kan umiddelbart bores i
gips og gasbeton, mens det ibeton er nsdvendigt med en slagboremaskine. Borets diameterog
boredybde afhenger af plugtypen.

For du begynder at bore
Far du begynder at bore i en vag eller et loft, bsr du overveje folgende:
' Hvor tyk er veggen? Veggens tykkelse kan du f.eks. se i dsr6bningen). Specielt hvis der er fliser pi
veggens bagside, bor du ikke bore dybere end ca. halv vegtykkelse. Er det en gipsveg, sA husk at
stoppe, n6r du er igennem pladerne pi den ene side.
' Er der indlagt el eller vand i veggen? Er der el-udtag, blandingsbatteri eller bruser - husk at se pi
begge sider af veggen. Fremforing er typisk udfsrt lodret fra gulv og op til det pigeldende udtag.
Boring i disse zoner bor undgis, men er det nsdvendigt med en pracis lokalisering, findes der sarlige
apparater til det.

Ophangning, gipsvagge og -lofter
Gipsvegge kan bare selv forholdsvis tunge emner som reoler og lignende, blot fastgoringen sker rigtigt.
Muligheden for ophengning i gipslofter er relativt begranset, ophangning af tungere emner vil her
krave, at fastgorelsen sker i de bagvedliggende, berende dele, f.eks. betondak eller tagsper.
God vejledning omkring muligheder, typer af plugs etc. finder du pi Danogips' hjemmeside.
http://byggesystemer.knaufdanogips.dUphysics/ph_statics/phs_static_2. html

Ophangni ng, gas betonvagge
God vejledning omkring muligheder, plugs etc. finder du pA H+H Celcons' hjemmeside.
www.hhcelcon.dk/regado.jsp?type=page&id=51, idet du klikker dig videre under befastigelser.

Ophangning, betonvagge og lofter
Det vil her sjaldent vere vaggen/ loftet, der satter begransningen for ophang, men mere at velge det
rigtige plug. God vejledning omkring muligheder her finder du pd Expandet's hjemmeside.
www.expandet.dUindex2_b.htm, idet du klikker dig videre under Gor-det-selv.
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ILLUSTRATIONER

Eksempel pi foringsveje i vag


