
 

 

 

Maling og Interiørfuge 521 
 
 
Dana Lims laboratorium har undersøgt overmalbarheden af Interiørfuge 521. Resultaterne kan 
bruges som tommelfingerregler. Vi har testet 6 udvalgte væg og loftsmalinger med en glans på 
omkring 5. Malingen er købt fra nogle af de store udbydere på det danske marked. Malingerne er 
et mindre udsnit af det samlede antal malinger på det danske marked og testen er derfor kun en 
guideline. 
 
De 6 malinger er testet på en gennemhærdet fuge (Interiørfuge 521). 
 
Hvad har vi undersøgt? 
 
-Vi har undersøgt om rent vand, glittevæske eller vand med sæbe på glittepinden giver en forskel 
i resultatet af overmalingen.   
 

 
 
-Vi har undersøgt om der er forskel på at anvende en naturhårs-pensel eller en kunsthårs-pensel 
(kunsthår= bløde syntetfibre). 

 
 
-Vi har undersøgt om der er forskel på resultatet af overmalbarhed med de individuelle malinger. 
Se tabellen på næste side. 
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Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at 

finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi 

ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette Sådan 

Gør Du Informationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der 

henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 
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Tabellen viser antallet og typer af test:  
 Penseltype: Vand Glittevæske Vand+sæbe 

Naturhår Maling1 Maling1 Maling1 

Kunsthår Maling1 Maling1 Maling1 

Naturhår Maling2 Maling2 Maling2 

Kunsthår Maling2 Maling2 Maling2 

Naturhår Maling3 Maling3 Maling3 

Kunsthår Maling3 Maling3 Maling3 

Naturhår Maling4 Maling4 Maling4 

Kunsthår Maling4 Maling4 Maling4 

Naturhår Maling5 Maling5 Maling5 

Kunsthår Maling5 Maling5 Maling5 

Naturhår Maling6 Maling6 Maling6 

 
På næste billede ses selve test-pladen. Felterne har en størrelse på ca 5x10cm. 

 
 
.Næste billede er et zoom af et af felterne på pladen. Billedet viser hvordan malingen 
har striber/ridser. Striberne tolkes i vores forsøg som et dårligt resultat og er altså en 
situation vi ønsker at undgå. 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                             

     
Næste billede viser en god situation, hvor malinglaget er homogent og fri for striber/ridser. 

 
 
 
Vi har lavet en vurdering af alle malingfelterne med hhv grøn for et godt resultat, gul for et 
mellemresultat og rød som det dårligst opnåede resultat. 

 
 
 

Penseltype: Vand Glittevæske Vand+sæbe 

Naturhår Maling1 Maling1 Maling1 

Kunsthår Maling1 Maling1 Maling1 

Naturhår Maling2 Maling2 Maling2 

Kunsthår Maling2 Maling2 Maling2 

Naturhår Maling3 Maling3 Maling3 

Kunsthår Maling3 Maling3 Maling3 

Naturhår Maling4 Maling4 Maling4 

Kunsthår Maling4 Maling4 Maling4 

Naturhår Maling5 Maling5 Maling5 

Kunsthår Maling5 Maling5 Maling5 

Naturhår Maling6 Maling6 Maling6 

Kunsthår Maling6 Maling6 Maling6 
 

 
Ved hjælp af denne sidste farvede tabel har vi opridset en guideline som i generelle 
anbefalinger fortæller os at brug af en kunsthårs-pensel og anvendelse af vand alene 
giver det bedste overmalbarheds-resultat af Interiørfuge 521. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


