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0 Generelt

01 Innhold
Dette bladet behandler de mest aktuelle metodene for
å fjerne maling fra fasader av tre, betong, puss og upus-
set teglmurverk. Bladet gir en oversikt over mekanisk
og kjemisk malingsfjerning samt varmebehandling.

02 Henvisninger
Plan- og bygningsloven (pbl)
Teknisk forskrift til pbl (TEK) med veiledning
Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.
Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier
(Merkeforskriften)
Arbeidstilsynets publikasjoner. Bestillingsnummer:
221 Tekniske innretninger
390 Veiledning om giftige og andre helsefarlige stoffer
505 Meget giftig! Om merking av helsefarlige kjemikalier
515 Høytrykksspyling
523 Konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verne-

utstyr
524 Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen
555 Bruk av arbeidsutstyr
566 Vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen
Byggdetaljer:
542.640 Overflatebehandling av utvendig treverk
542.663 Maling på mur, puss og betong
570.111 Vernehensyn ved bruk av bygningsmaterialer
Byggforvaltning:
612.012 Bygningsvern. Definisjoner, verneverdier og råd om byg-

ningspleie
612.015 Bygningsvern. Lover og vernemyndigheter
700.012 Veiledning for vedlikehold og utbedring av eldre bygninger
720.115 Tilstandsanalyse av utvendig treverk. Registrering og

vurdering
720.116 Tilstandsanalyse av utvendig treverk. Billedkatalog,

symptomliste og typiske skadesteder
742.301 Vedlikehold av utvendig trepanel
742.302 Tilsyn og vedlikehold av utvendige mur-, puss- og be-

tongoverflater
742.642 Utvendig behandling av eldre trehus. Fargeundersø-

kelse og ny maling
742.663 Utvendig maling på puss, tegl og betong – eldre byg-

ninger
742.864 Skader på puss. Årsaker og utbedring

1 Forberedelser

11 Behov for malingsfjerning
Malingsfjerning er først og fremst aktuelt før ny overfla-
tebehandling. Hensikten med malingsfjerning er å opp-
nå et teknisk godt underlag for den nye overflatebe-
handlingen. Lakk blir betraktet som upigmentert ma-
ling. Malingsfjerning kan være aktuelt når:
– eksisterende maling flaker av mellom to malings-

strøk eller fra underlaget. Se eksempel i fig. 11.
– eksisterende maling har krakelert
– for mange lag maling har gitt uheldig stor damptett-

het. For mange malingslag kan også medføre at spen-

ningen i malingsfilmen trekker malingslagene opp og
løs fra underlaget.

– tidligere valgt malingstype er uegnet for underlaget
– det er behov for pussutbedringer
Dersom det er påkrevd å skifte malingstype, kan det
være nødvendig å fjerne eksisterende malingslag for å
sikre et godt resultat. Ulike malingstyper oppå hverand-
re kan være uheldig hvis malingstypene har forskjellige
egenskaper. Uorganisk maling herder ikke riktig på orga-
nisk underlag, som f.eks. silikatmaling på akrylmaling.

12 Fredede og verneverdige bygninger
I utgangspunktet skal maling ikke fjernes fra fredede
trebygninger [921]. Riksantikvaren tillater i mange til-
feller kun begrenset skrapearbeid for å fjerne løs ma-
ling. Hvis tekniske årsaker tilsier total fjerning, må kul-
turminneforvaltningen i fylkeskommunen kontaktes for
separat vurdering.
Ved full malingsfjerning er det viktig å beholde referanse-
felt av fargelag som dokumentasjon. Man bør sette av re-
feransefeltene oppunder takutstikk o.l., der klimabelast-
ningene er minst. Også på dører, vinduskarmer og ev.
hjørnekasser bør det settes igjen malingslag.

13 Tilstandsvurdering
Valg av metode for malingsfjerning avhenger av type
og tilstand til både malingslaget og fasadematerialet.
En tilstandsvurdering er ofte helt avgjørende for å lage
en god arbeidsbeskrivelse. Hvilke typer maling som er
benyttet, må avklares, og det er også en fordel om an-
tall sjikt kan bestemmes. Før man går løs på hele fasa-
den, bør man fjerne maling på ett eller flere prøvefelt for

Fig. 11
Tredør og slemmet teglfasade med oppsprukken maling
Malingen bør fjernes før ny malingsbehandling. Foto: Byggforsk
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å vurdere vanskelighetsgrad og materialbruk. Til-
standsanalyse av fasader er nærmere behandlet i
Byggforvaltning 720.115, 720.116, 742.302 og 742.864.

14 Analyse av maling
Eventuell tilgjengelig dokumentasjon på overflatebe-
handling og tidspunkter for fasadeutbedringer er til
hjelp ved analysen av eksisterende overflatebehand-
ling. Ofte fins ikke slik dokumentasjon. Med kunnska-
per og erfaring kan det være nyttig bare å se og ta på
fasaden. For å finne ut om den eksisterende malingen
er basert på organiske eller uorganiske bindemidler
kan man fukte opp malingen med vann. Uorganiske
malinger vil suge opp vannet og mørkne.
De enkle analysemetodene i tabell 14 kan også utfø-
res på stedet. Noen dråper saltsyre påføres et prøve-
stykke, eller en bit av malingen legges i et reagens-
glass med syre. Metylenklorid og lut pensles på fasa-
den eller på et prøvestykke. Ved hjelp av en lighter e.l.
brenner man av biter av malingen.
Malingstypen bestemmes ut fra hvordan malingen rea-
gerer under de forskjellige testene. Ikke alle malings-
typer lar seg entydig bestemme på denne måten. I
noen tilfeller kan det være nødvendig å ta ut prøver og
sende dem til analyse i et laboratorium.

2 Metoder

21 Metoder for malingsfjerning
Vi skiller her mellom tre hovedmetoder:
– mekanisk malingsfjerning (pkt. 3)
– kjemisk malingsfjerning (pkt. 4)
– varmebehandling (pkt. 5)
Ofte er det nødvendig eller hensiktsmessig å kombinere
metoder. Eksempelvis må man skrape bort malingslaget
etter varmebehandling. Etter kjemisk malingsfjerning og
sandblåsing må fasadene alltid spyles.
Tabell 21 gir oversikt over de viktigste metodene og

hvilke fasadematerialer de anbefales brukt på. Spesi-
elle hensyn som må tas for de ulike fasademate-
rialene, er nærmere behandlet i pkt. 6 og 7.

22 Hensyn til underlaget
Malingsfjerning kan medføre stor belastning på under-
laget, og det er derfor viktig å velge metoder som ikke
fører til skader. Treverk, kalkrik puss og ornamenter er
spesielt utsatt.
Mekaniske metoder kan påføre underlaget skader i
form av avskallinger og sår, f.eks. ved bruk av for høyt
trykk. Skrapearbeid på tvers av fiberretningen i treverk
kan lett rive opp overflaten. Bruk av kaustisk soda
(natronlut) på treverk kan gi aktive lutrester i treverket
selv etter god etterskylling. Lut på treverk bryter dess-
uten ned fibrene i overflaten. Noen kjemiske malings-
fjernere kan gi saltutfellinger i underlag av mineralske
materialer.

3 Mekanisk malingsfjerning

31 Børsting, skraping og sliping
311 Generelt. De fleste malingstyper på alle aktuelle un-

derlag kan fjernes ved å børste, skrape eller slipe
med håndverktøy eller mekanisk drevet verktøy. Ved
vanskelig tilgjengelige områder og på dører, vinduer,
detaljer, ornamenter o.l. er slike metoder ofte det
eneste alternativet. Arbeidet er tidkrevende, ofte stø-
vende og må utføres med forsiktighet for å unngå ska-
der på fasadematerialet. Etter malingsfjerning må fa-
saden rengjøres for støv. Børsting, skraping og sliping
er alltid aktuelt som supplement til andre metoder.

312 Børsting er egnet for oppsprukket, løs og svakt sam-
menhengende maling, samt på flisete treverk, se pkt.
62.

313 Skraping egner seg kun for å fjerne løstsittende ma-
ling på mindre flater. Se fig. 313. For å fjerne maling

Tabell 14
Oversikt over enkle analysemetoder for maling

1)Tokomponent silikatmaling reagerer ikke. Enkomponent silikatmaling kan reagere avhengig av sammensetningen

 Organiske malinger Uorganiske malinger 

Tester Oljemaling Akrylmaling Pliolitemaling 
(termoplastmaling) 

Kalkmaling Sementmaling Silikatmaling 

Saltsyre (10 %-
løsning) 

– Maling med knust 
marmor reagerer 

– Reagerer kjemisk 
(brusing, koking) 

Reagerer kjemisk 
(brusing, koking), 
men ikke like kraftig 
som kalkmaling 

– 

Metylenklorid Noen typer 
sveller, andre 
påvirkes lite 

Går i oppløsning Går i oppløsning – – 1) 

Natronlut Går i 
oppløsning. 
Hvite farger 
gulner først. 

– – – – – 

Vann Kan mykne og 
bli elastisk 

Mykner og blir 
elastisk 

Mykner og blir 
elastisk 

Suger opp vannet 
og mørkner 

Suger opp vannet 
og mørkner 

1) 

Flamme Brenner eller 
smelter. Lukt- 
og røykutvikling 

Brenner eller 
smelter. Lukt- og 
røykutvikling 

Brenner eller 
smelter. Lukt- og 
røykutvikling 

Brenner ikke Brenner ikke Brenner ikke 

Sprit – Går i oppløsning – – – – 

Xylen – – Går i oppløsning – – – 



− 3 − 742.245

må skrapen få tak i kanten av den gamle malingen.
Det er derfor ikke sikkert at all løstsittende maling blir
fjernet ved skraping. For å unngå skader på trekled-
ning er det viktig å skrape med fiberretningen.

314 Børster og skraper fins i mange varianter og dekker
de fleste behov enten malingen skal fjernes på dører,
vinduer, profilerte lister, hjørner eller plane flater, se
eksempler i fig. 314.

315 Sliping kan være aktuelt for å fjerne maling som sitter
relativt godt. Metoden egner seg best for mindre flater
som dører, vinduer og listverk. Sliping er spesielt vel-
egnet når det også er behov for å fjerne den øverste
millimeteren i treoverflaten. Eksempler på slipema-
skiner for ulike behov er vist i fig. 315. Sliping med
maskin lager lett stygge spor i trekledning.

Fig. 313
Skraping av trekledning og vannbord. Foto: Byggforsk

Tabell 21
Oversikt over metoder for malingsfjerning og anbefalte underlag

Metode  Anbefalt 
underlag  

Kan unntaksvis 
brukes på 

Fordeler Ulemper 

Mekanisk 
(pkt. 3) 

Børsting, skraping 
og sliping 
(pkt. 31) 

Tre 
Betong 
Puss 
Upusset 
teglmurverk 
Gips 

 Egnet ved fjerning av løs 
maling på mindre flater  

Kan skade underlaget, spesielt tre. 
Vanskelig å bruke på porete og/eller 
grovkornet overflate som f.eks. 
enkelte pussoverflater 

 Høytrykksspyling 
(generelt) 
(pkt. 321) 

 Tre 
Betong 
Puss 
Upusset 
teglmurverk 

Egnet på de fleste 
fasadematerialer som 
supplement til andre 
metoder, forutsatt avpasset 
trykk og vanntemperatur 

Uten bruk av varmt vann må det ofte 
brukes høyt trykk. For høyt trykk kan 
skade puss og treverk. Vann kan 
slippe inn i åpninger i kledningen og 
gi fuktskader. Uheldig ved fare for 
frost kort tid etter spyling. Under-
laget må tørke ut før overmaling 

 Høytrykks-/lav-
trykksspyling med 
varmt vann/damp 
(pkt. 323/324) 

Betong 
Puss 
Upusset 
teglmurverk 

Tre Egnet på de fleste 
fasadematerialer 

Vann kan slippe inn i åpninger i 
trekledningen og gi fuktskader. Kan 
skade enkelte materialer som 
fugemasser o.l. Underlaget må tørke 
ut før overmaling 

 Sandvasking 
(pkt. 325) 

Betong 
Puss 
Upusset 
teglmurverk 

 Effektivt og egnet når 
underlaget er sterkere enn 
malingen 

Kan skade overflater. Underlaget må 
tørke ut før overmaling 

 Sandblåsing 
(pkt. 33) 

Betong Puss 
Upusset 
teglmurverk 

Effektivt og egnet når 
underlaget er sterkere enn 
malingen 

Kan skade overflater. Støv- og 
støyplage.  

Kjemisk 
(pkt. 4) 

Alkaliske malings-
fjernere (pkt. 421) 

Tre 
Betong 
Puss 
Upusset 
teglmurverk 
 

 Løser tykke lag med 
oljemaling effektivt. 
Kaliumhydroksidbaserte 
produkter virker også på 
enkelte akryl- og pliolite-
malinger tilsatt olje 

Natriumhydroksidbaserte produkter 
kan gi uheldige saltutfellinger på 
uorganiske materialer. 
Kaliumbaserte produkter er lite 
egnet på tre 

 Kjemiske malings-
fjernere på 
metylen-
kloridbasis  
(pkt. 422) 

 Tre 
Betong 
Puss 
Upusset 
teglmurverk 
Gips 

Løser alle typer maling 
effektivt 

Strengere miljøregler gjør at denne 
type produkter etter hvert vil 
forsvinne 

 Kjemiske malings-
fjernere av ester-
blandinger  
(pkt. 423) 

Tre 
Betong 
Puss 
Upusset 
teglmurverk 

 Løser de fleste typer maling Er lite effektiv på rene oljemalinger 

Varmebe-
handling  

Varmluftpistol 
(pkt. 51) 

 Tre Effektiv for oljebaserte 
malinger på tre 

Metoden er brannfarlig. Fjerner ikke 
ustabil grunningsolje i underlaget 

(pkt. 5) Infrarød stråling 
(pkt. 52) 

Tre  Effektiv for oljebaserte 
malinger på tre. Underlaget 
kan males direkte etterpå 

Fjerner ikke ustabil grunningsolje i 
underlaget 

 Åpen flamme 
(pkt. 53) 

 Tre (løse 
bygningsdeler) 
Betong 

Effektiv for oljebaserte 
malinger på tre og betong 

Metoden er brannfarlig. Fjerner ikke 
ustabil grunningsolje i underlaget 
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324 Høytrykksspyling med damp ("steaming") gir enda
høyere effekt enn høytrykksspyling med varmt vann. I
spesialutviklet sprøyteutstyr blir 10 – 20 % vanndamp
blåst inn for å øke temperaturen på vannet og vann-
strålens hastighet. Temperaturen ved munnstykket kan
være opptil 100 °C.

325 Sandvasking. Å tilsette sand gir økt effekt siden san-
den fungerer som slipe-/knusemiddel på malings-
laget. Metoden kan gi stor slitasje på underlaget, men
man slipper støvproblemene ved sandblåsing. Etter
sandvaskingen må man alltid spyle fasaden for å fjerne
rester av sand og smuss. Man kan da spyle med det
samme utstyret. Å velge riktig sandslipemiddel er like
viktig ved sandvasking som ved sandblåsing, men
ved sandvasking har man bedre styring på strålen og
bruker lavere trykk, se pkt. 33. Arbeidstrykk ved sand-
vasking er 10 – 20 N/mm2 (100 – 200 bar). Granulert
kalk som slipemiddel (kalkvasking) gir minst be-
lastning på underlaget. Granulert kalk fås i ulike hard-
heter og kornformer.

326 Transportable høytrykksvaskere fins i et stort utvalg
både med og uten varmtvannsaggregat. Arbeidstryk-
ket kan variere fra 0,1 – 25,0 N/mm2 (1 – 250 bar), av-
hengig av type og størrelse. Vannpåføringskapasite-
ten bør være minimum 15 l/min. Nødvendig trykk,
vannmengde og vanntemperatur varierer mye avhen-
gig av malingstype og fasademateriale, og kan være
forskjellig fra fasade til fasade. Også over én enkelt
fasade må man forvente variasjoner. Den som utfører
jobben oppe på stillaset, bør derfor enkelt kunne re-
gulere vanntrykk og -mengde. Spylerøret bør ha en
arbeidslengde som gjør det praktisk å bruke på et stil-
las. Utstyr med kort spylehåndtak og hurtigkobling for
skifting av spylerør gir fleksibilitet. Mange høytrykks-
vaskere har ekstrautstyr for sandvasking og annet spe-
sialutstyr.

33 Sandblåsing
331 Generelt. Sand blåses med trykkluft mot fasaden og

knuser og river bort malingen. Stive malingslag fjer-
nes lettere enn mer elastiske. Myk akrylmaling er
f.eks. vanskelig å fjerne ved sandblåsing. Effekten re-
duseres hvis underlaget for malingen er mykt, noe som
kan være tilfelle for tykke kalkpusser.
Metoden er støyende og etterlater seg betydelige støv-

32 Høytrykksspyling
321 Generelt. Vanlig høytrykksspyling egner seg bare til å

fjerne relativt løs maling og til rengjøring etter kjemisk
eller mekanisk malingsfjerning. Metoden regnes for å
være forholdsvis skånsom forutsatt at vanntrykk og
vannmengde er tilpasset fasadematerialet. Overdre-
ven spyling med høyt trykk og mye vann kan gi sår i
overflaten. Å få fasadematerialet tørt nok for påføring
av nytt malingslag kan ta lang tid. I tillegg kan spyling
gi skader som frostsprengning, saltutslag eller andre
fuktskader. Åpninger i fasaden må tettes på forhånd.

322 Arbeidsprosedyre. Til malingsfjerning brukes spesi-
elle dyser som gir en hardtslående stråle. Rotordyser
er lite egnet. Det er vanlig først å bearbeide flaten med
høytrykksstrålen nedenfra og oppover for til slutt å
skylle ovenfra og nedover. Denne teknikken gjør at
man får full effekt av høytrykksspylingen. Avstanden
mellom stråle og overflate bør være 0,1 – 0,6 m av-
hengig av overflatens styrke. Det er viktigere med stor
vannmengde enn høyt trykk. Ulike varianter av høy-
trykksspyling er vist i fig. 322 a – c.

323 Høytrykks-/lavtrykksspyling med varmt vann. Effekten
av høytrykksspyling blir som regel vesentlig bedre
med oppvarmet vann. Temperaturer opp til 98 °C er
mulig. Varmt vann gir rask uttørking dersom veggen
ikke er gjennomfuktet. Sprø overflater og sammen-
satte materialer med forskjellig temperaturutvidelse,
fugemasser m.m. kan skades ved for høy temperatur
eller for høyt trykk. Vanntemperatur, vanntrykk og av-
stand mellom høytrykksdysen og flaten må derfor all-
tid tilpasses fasadematerialet.

Fig. 315
Eksempler på ulike typer slipemaskiner

Fig. 314
Eksempler på ulike typer håndverktøy for børsting og skraping

Båndsliper

Plansliper                       Hjørnesliper

Fig. 322 a – c
Ulike varianter av høytrykksspyling
a. Høytrykksspyling med kaldt eller varmt vann
b. Høytrykksspyling med damp ("steaming")
c. Sandvasking/høytrykksspyling med sand eller andre slipemidler
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og sandmengder. Åpninger i veggene må tettes på for-
hånd og ventilasjonsanlegg med undertrykk slås av.
Vinduer bør tapes tette for å hindre at støv trenger inn.
Støvproblemene kan reduseres ved våt sandblåsing
(se pkt. 332) eller vakuumsandblåsing. Etter sand-
blåsing må man spyle grundig for å fjerne sand og støv
som ligger igjen på fasaden. Ved vakuumsandblåsing
suges både slipemidlet og materialpartiklene vekk fra
fasaden og deponeres i en beholder. Varianter av
sandblåsing er vist i fig. 331 a – d.

4 Kjemisk malingsfjerning

41 Generelt
Kjemiske midler for malingsfjerning kan spesiallages
for de fleste malingstyper og underlag. En rekke kje-
miske stoffer og kombinasjoner av stoffer benyttes.
Tidligere ble det benyttet en god del miljøskadelige
produkter, men disse er i ferd med å forsvinne til fordel
for mer miljøvennlige. Enkelte av produktene er så
milde at de ikke er klassifiseringspliktige, men likevel
effektive til sitt bruk. Figur 41 viser en bygning etter
kjemisk malingsfjerning av fasadene.

Fig. 331 a – d
Ulike varianter av sandblåsing
a. Sandblåsing
b. Vakuumsandblåsing
c. Sandblåsing med tilførsel av vann i munnstykket
d. Sandblåsing med våt sand

332 Våt sandblåsing består i at små mengder vann føres
inn i sand-/luftblandingen i munnstykket (fig. 331 c),
noe som reduserer støvproblemet betraktelig. Det er
ellers nødvendig å ta de samme forholdsreglene som
ved vanlig sandblåsing. En alternativ metode for våt-
blåsing, som ev. sliter noe mindre på fasaden, er å
blande sanden med vann og luft i en beholder (fig.
331 d). Vannforbruket ved våtblåsing er vesentlig min-
dre enn ved sandvasking med høytrykksvasker.

333 Slipemidler med skarp, kantete kornform er mest ef-
fektive til malingsfjerning, men sliter kraftig på fasa-
dematerialet. Blanke flater i stein kan bli matte, og
puss og sandstein kan ødelegges. Man kan redusere
overflateskadene ved å bruke elvesand, som er min-
dre kantet enn sand av knust stein. Man bør bruke
sand/slipematerialer som er mykere enn materialet i
fasaden. Kalkgranulat produseres i ulike hardheter og
med ulik form på kornene for bruk på de fleste ma-
lingstyper og underlag. Også blåsing med tørrispartik-
ler (karbondioksid i fast form) kan benyttes. Tørrisen
fordamper etter bruk. På treverk er sandblåsing ute-
lukket uansett valg av slipemiddel. Treoverflaten blir
lett ruglete fordi myk ved slipes bort mens hard ved
blir sittende igjen.

334 Sandblåseutstyr omfatter kompressor, trykkutjevner,
sandblåseapparat, sandslange med munnstykke og
verneutstyr til den som skal utføre arbeidet. Munn-
stykkene er av hardmetall eller gummi som ikke slites
så lett av sandstrømmen. Til våtblåsing fins spesielt ut-
formede munnstykker hvor sanden tilsettes vann. Det
fins også våtblåsingsanlegg hvor sanden på forhånd
blir blandet med vann og luft i en stor beholder.

42 Kjemiske malingsfjernere
421 Alkaliske malingsfjernere av natriumhydroksid (natron-

lut) eller kaliumhydroksid (kalilut) blir først og fremst
benyttet til å fjerne oljemaling. Produktene er sterkt
etsende og virker kjemisk ved at oljen eller den oljer-
elaterte delen av malingen omdannes til såpe som
kan vaskes av med vann. Akryl- eller pliolitemaling
kan i enkelte tilfeller også fjernes dersom de er tilsatt
mindre mengder olje eller ligger over en oljemaling.

422 Produkter på metylenkloridbasis. Organiske løsnings-
midler på metylenkloridbasis mykner opp alle typer
maling så den løsner fra underlaget. Produktene er
hurtigvirkende. Siden metylenklorid dunster lett bort,
kreves flere strøk med malingsfjerner for å fjerne tyk-
ke lag med maling. Metylenklorid er svært giftig og un-
derlagt strenge miljøregler. Midlet er i dag lite brukt,
men kan være aktuelt for å fjerne vanskelige produkter
som f.eks. epoksy og limrester på mindre partier.

423 Produkter av esterblandinger. I den senere tiden er
det utviklet malingsfjernere som i hovedsak består av
miljøvennlige esterblandinger. Slike produkter kan la-
ges for å løse de fleste typer maling på alle underlag,
men brukes først og fremst til å fjerne akryl- og plio-
litemalinger. På oljeholdige produkter har esterbland-
ingene dårligere kapasitet enn alkaliske produkter.

43 Arbeidsprosedyre
431 Påføring. Før man begynner å fjerne maling, må man

foreta prøvefjerning for å kontrollere at riktig arbeids-
prosedyre og riktige produkter er valgt. På høye eller
lange fasader må arbeidet deles opp. Kjemiske malings-

Fig. 41
Blommenholm stasjon i Bærum etter kjemisk malingsfjerning
Foto: Byggforsk
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fjernere påføres fasaden med kost eller sprøyte, og får
så virke en tid. Alkaliske malingsfjernere påføres oven-
fra og ned, mens esterblandinger og løsemidler påfø-
res nedenfra og opp. Stempelsprøyte med 40 – 60°
spredningsvinkel på dysen gir best påføringskapasitet.
Påføringen bør foregå med lavest mulig trykk for å be-
grense forstøvningen. Sprøyteutstyr som skal brukes til
malingsfjernere, krever tilpasninger som f.eks. paknin-
ger av teflon og utskifting av aluminiumsdeler, kfr. utstyr-
sleverandøren. Før sprøyting bør malingsfjernemidlene
røres om for å få den rette smidigheten.

432 Virkemåte. Malingsfjernemidlene løser opp eller myk-
ner malingslaget. På den måten blir malingen bland-
bar med vann og kan skylles av. Leverandørenes an-
visninger når det gjelder virketid må følges nøye.

433 Nedspyling av maling. Fjerning av oppløst maling
skjer vanligvis ved vasking med vann som holder 70 –
90 °C. Arbeidstrykket avhenger av type underlag, ma-
lingstype og malingsfjerneprodukt. Nedspylingen må
følge påføringsrekkefølgen.

434 Oppsamling av malingsrester. Til oppsamling av ma-
ling- og kjemikalierester benyttes ofte en semiper-
meabel duk tildekket med f.eks. sand. Skyllevannet
filtreres og malingsrestene blir liggende igjen i san-
den. Se også pkt. 812. Skyllevann og maling kan også
fjernes med vakuumfjerning, se fig. 434. Skyllevannet
samles da direkte fra flaten ved hjelp av et avsug. Den
oppløste malingen bør være mest mulig flytende.
Vakuumfjerning egner seg best på plane flater.

den egner seg til fjerning av oljemalinger. Den er min-
dre egnet på akryl- og pliolitemalinger. Varmluftpistol
er mest hensiktsmessig til bruk på dører, vinduer, pro-
fileringer og andre små flater. Metoden krever stor for-
siktighet pga. den høye temperaturen. Man må være
ekstra forsiktig med glass og eventuelt tettemateriale i
fuger. Faren for antenning kan være betydelig. Meto-
den er sårbar for vind, som reduserer overflatetempera-
turen og dermed effekten.

52 Infrarød stråling
521 Virkemåte. Oljebaserte malingslag på treverk kan fjer-

nes med infrarød varmebehandling. Metoden baserer
seg på at infrarød stråling (IR-stråling) mykner opp
malingen, som så lett kan skrapes av. Som ved bruk
av varmluftpistol er det varme som mykner malings-
laget, men IR-stråling gir langt mindre varmeutvikling.
Varme oppstår først når de langbølgede strålene tref-
fer malingslaget. Temperaturen i malingen vil ligge på
100 – 200 °C. IR-metoden kan bløtgjøre opptil 20 lag
med maling. Nødvendig oppvarmingstid varierer med
avstanden til overflaten og antall malingslag. Metoden
er kun egnet for oljemalinger, men akrylmaling på un-
derliggende oljemaling lar seg likevel fjerne samtidig
med den bløtgjorte oljemalingen.

522 Arbeidsprosedyre. Etter få minutter med IR-stråling er
den varmebehandlede flaten klargjort for skraping.
Mens det oppvarmede feltet skrapes, varmes det nes-
te feltet opp. Slik kan arbeidet gå videre uten avbrekk.
Flatene kan overmales med én gang etter at malingen
er skrapt bort.

523 Utstyr. Et infrarødt apparat er basert på langbølget
stråling og består av infrarøde lamper montert i en
boks av metall. På det norske markedet fins i dag ap-
parater i to størrelser. Det minste er håndholdt og har
et oppvarmingsområde på 0,1 m x 0,5 m, se fig. 523 a.
Vekt på apparatet er 3,5 kg. For større flater benyttes
et apparat som monteres på stativ. Oppvarmings-
område for denne modellen er 0,3 m x 0,5 m med vekt
8,2 kg. Apparatet kan monteres på skinner og be-
veges systematisk langs overflaten.

Fig. 523
Håndholdt infrarødt bestrålingsapparat. Foto: Byggforsk

Fig. 434
Vakuumfjerning av skyllevann etter kjemisk malingsfjerning
Foto: Harald M. Utler, Surface Treatment Systems AS

5 Varmebehandling

51 Varmluftpistol
Elektriske varmluftpistoler kan varme opp malingen til
mellom 500 – 1 000 °C. Varmen gjør at malingen raskt
mykner og lett kan skrapes av. Effektiv fjerning krever
at man hele tiden arbeider med pistol og skrape. Meto-

53 Åpen flamme
Åpen flamme for å fjerne malingslag kan være svært
effektivt, men pga. generelt høy brannfare frarådes
denne type malingsfjerning. Metoden kan ev. brukes
utendørs på løse bygningsdeler (f.eks. dører) og under
sikrede forhold.
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63 Varmebehandling
Riksantikvaren tillater IR-behandling for malingsfjer-
ning på trevirke fordi metoden ikke skader treoverfla-
ten. Metoden er godt egnet på profilert kledning. Man
bør da bruke spesiallagde skrapejern med negativ pro-
fil for å unngå skade på profileringen. Metoden er også
benyttet på tømmervegger, men er tidkrevende selv
med spesiallagde skrapeprofiler.
Ved varmebehandling fjernes malingen, men ikke all-
tid årsaken til malingsproblemene. For eksempel må
ustabile linoljeforbindelser i underlaget fjernes kjemisk.

7 Spesielle hensyn for uorganiske materialer

71 Generelt
Til kjemisk malingsfjerning på betong, puss og upus-
set teglmurverk er det vanlig å benytte produkter ba-
sert på kaliumhydroksid (kalilut) til oljemaling og pro-
dukter av esterblandinger til akrylmaling. Kaliumhyd-

6 Spesielle hensyn for tre

61 Mekanisk malingsfjerning
Skraping og børsting må utføres med forsiktighet for
ikke å skade treverket.
Høytrykksspyling bør generelt unngås på tre. Vann kan
lett komme inn i konstruksjonen gjennom åpninger i
kledningen og gi fuktskader. Faren er størst for kledning
som ikke er utlektet og drenert, og for eldre bygninger
med vindsperrer uten de vannavvisende egenskapene
som brukes i dag. Høytrykksspyling skal også brukes
med forsiktighet fordi høytrykksstrålen lett river løs tre-
fibrer i overflaten. Dette gjelder spesielt for beisede fla-
ter. I motsetning til maling flaker ikke beis av.

62 Kjemisk malingsfjerning
Til kjemisk malingsfjerning er produkter av natrium-
hydroksid, esterblandinger eller metylenklorid egnet.
Kaliumhydroksid bør ikke benyttes på tre. Malings-
fjernere som inneholder natriumhydroksid (kaustisk
soda, natronlut) blir først og fremst brukt til å fjerne
oljemaling, men noen ganger også til akryl- og pliolite-
maling malt utenpå oljemaling. Får natriumhydroksid
virke for lenge, kan fibrene i treet reise seg. For å sikre
vedheft for et nytt malingslag på rengjort trekledning
må man nøytralisere treverket med en oppløsning av
eddiksyre i vann (7 – 10 % styrke) etter avsluttet be-
handling. Overflaten må skylles med vann i flere om-
ganger før nøytralisering. Eddiksyreoppløsningen må
påføres våt flate. Selv etter skylling og nøytralisering
kan aktive lutrester gi problemer med vedheft og ned-
brytning av nytt malingssjikt. Avluting av tre er også
behandlet i Byggforvaltning 742.301.
Tidligere var det vanlig å grunne kledningen med upig-
mentert linolje. Dersom huset ble stående lenge før det
ble malt, ødela sollyset ligninet i overflaten. Får tre-
kledningen en lodden overflate etter malingsfjerning-
en, kan det skyldes at ligninet i treoverflaten er brutt
ned. Slike overflater må børstes rene og noen ganger
slipes. Dette gjelder også høvlet panel, se eksempel i
fig. 62.
Riksantikvaren fraråder kjemisk malingsfjerning på hele
bygninger med særlig miljømessig eller antikvarisk ver-
di. Kjemisk malingsfjerning kan tillates på mindre partier
hvis det er eneste mulighet for å fjerne malingen.

roksid kan også fjerne oljeholdig akryl- og pliolitema-
ling. Produkter basert på natriumhydroksid er ikke å
anbefale siden slike produkter tilfører underlaget salter
som senere kan gi saltutfellinger, og krever skylling av
flaten før ny overflatebehandling.

72 Betong
En betongkonstruksjon tåler vanligvis større mekanis-
ke påkjenninger enn trekledning, puss og teglmurverk.
Relativt tøffe metoder som høytrykksspyling, sandvas-
king og sandblåsing er derfor ofte godt egnet. På rue
overflater er slike metoder ofte de eneste som kan gi et
rent underlag. Mens selve betongen tåler store påkjen-
ninger, er det viktig å beskytte fuger i elementbygg og
dør- og vindusåpninger.

73 Puss
Til fjerning av maling på puss er kjemikalier mest be-
nyttet. Selv for sementrik puss bør sandblåsing benyt-
tes med forsiktighet pga. pussens høye porøsitet. Av-
hengig av type pussmørtel kan også sandvasking og
høytrykksspyling gi for store påkjenninger på underla-
get. Malingsfjerning på kalkrik puss er spesielt kre-
vende. Kunnskap om underlagets egenskaper er nød-
vendig, og over flaten må det forventes varierende
kvalitet (styrke) på pussen. Et godt resultat avhenger
derfor av personen som utfører jobben og som regule-
rer vanntrykk og vannmengde. Lavtrykksvasking med
andre og mindre harde blåsemidler enn sand (kalkgra-
nulat, glasspartikler o.a.) er også en aktuell metode,
men ikke på skarpe kanter.

74 Upusset teglmurverk
Mørtelfuger tåler som regel mindre mekanisk påkjen-
ning enn selve teglsteinen. En skal også være klar
over at steinens brennhud kan skades selv ved be-
skjedne belastninger. Spesielt for eldre teglstein kan
brennhuden være viktig for både utseende og tekniske
egenskaper.

Fig. 62
Treoverflate etter kjemisk malingsfjerning. Foto: Byggforsk
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75 Gips
Gipsornamenter er ofte dekket med flere lag gammel
maling. Overflatebehandlingen beskytter ornamentene
mot fukt og fjernes bare hvis den er oppsprukket og
ødelagt eller ikke egner seg som underlag for ny over-
flatebehandling. Malingen kan også fjernes dersom ma-
lingslagene jevner ut konturene helt. Malingsfjerning på
gipsornamenter er håndarbeid. Ornamentene er ofte
malt med oljemaling, og kjemisk malingsfjerning kan
derfor være effektivt. Alkaliske malingsfjernere bør unn-
gås. Man bør imidlertid bruke minst mulig vann til skyl-
lingen. På vanskelige steder må man skrape og børste
for å fjerne maling.

8 Miljøhensyn og vernetiltak

81 Hensyn til omgivelsene
811 Skjerming av bygningsdeler. Ved all malingsfjerning

er det svært viktig å dekke til bygningsdeler, som
f.eks. vinduer, beslag, taknedløp og tilliggende fasa-
der. Ved kjemisk malingsfjerning nær absorberende
materialer som f.eks. takstein, marktegl, teglstein og
uorganiske fuger, må materialene skjermes eller for-
vannes grundig. Forvanningen gjør materialene mind-
re sugende og hindrer dermed skader.

812 Det ytre miljøet. Det er først og fremst den fjernede
malingen som kan bli en betydelig miljøbelastning.
For å unngå skadelige forurensninger i åpne vannkil-
der, kloakk og jordsmonn må man ta hensyn til at
skyllevannet kan inneholde alkalier, tungmetaller og
andre skadelige stoffer. Vannet har sjelden en pH-ver-
di høyere enn 9. Skyllevannet filtreres gjennom en
duk eller samles opp direkte, se pkt. 434. Duken leg-
ges på bakken før stillaset monteres og bør gå et
stykke opp på stillas og fasade.
Det filtrerte skyllevannet må ikke gå direkte i åpne vann-
kilder og drikkevann. Skal skyllevannet samles opp eller
ledes bort kan det bli nødvendig å tette til rennestein,
avløp o.l. og å demme opp med absorberende materia-
ler, som f.eks. sand, spon o.a., som deretter fjernes.

813 Publikum og omgivelsene for øvrig må også beskyttes
mot midlene som brukes, og mot unødig sjenanse. I
den forbindelse kan man bli nødt til å sperre av gater
og parkeringsplasser. Det krever tillatelse fra politiet.

814 Arbeidstilsynets publikasjoner, se pkt. 02, gir nær-
mere retningslinjer både for miljøhensyn og verne-
tiltak.

82 Personlig verneutstyr
821 Sandblåsing. Arbeidstilsynet har egne forskrifter for

sandblåsing hvor det bl.a. forutsettes at sanden mak-
simalt får inneholde én vektprosent kvarts (krystallisk
kiselsyre), se pkt. 02. Eksempel på blåsemiddel med
tilstrekkelig lavt kvartsinnhold er stålsand, olivinsand,
aluminiumoksid, glass og metallurgiske slagger. Av-
hengig av ulike faktorer kan også jern- og aluminium-
oksid fremkalle støvlungesykdommer. På grunn av
støvmengdene skal operatør bruke egnet verneutstyr,
som tett hjelm med frisklufttilgang, se fig. 821.

822 Kjemisk malingsfjerning. Mange stoffer som brukes til
kjemisk malingsfjerning, er etsende og farlige å få på
hud eller i øyne. Innånding eller svelging av stoffene
kan føre til alvorlige forgiftninger. Sikkerhetsforskrif-
tene må derfor følges nøye med påkrevd verneutstyr
og sikring av området. Regntøy, gummistøvler, ansikts-
visir og gummihansker er nødvendig verneutstyr ved
kjemisk malingsfjerning. Hodehette og gass/støv-
maske kan også være påkrevd under spesielle forhold
som f.eks. i trange områder. Se produsentenes HMS-
datablad for de enkelte produktene. Arbeidstøy som blir
vått ved bruk av alkaliske produkter må vaskes før
gjenbruk.

823 Krav til verneutstyr. Produksjon og bruk av verne-
utstyr er angitt i forskrifter fra arbeidstilsynet, se pkt.
02. Personlig verneutstyr skal ha CE-merke som be-
krefter at verneutstyret er i samsvar med forskriften.
For enkelte typer verneutstyr har merket også en
tosifret angivelse av året da merkingen ble påført.

83 Krav til teknisk utstyr
Høytrykksutstyr til vask eller spyling og utstyr til sand-
blåsing omfattes av arbeidstilsynets forskrifter om tek-
niske innretninger, se pkt. 02.
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Fig. 821
Operatør med åndedrettsvern og sandblåseutstyr


