
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

Værd	at	vide	–	Maling	
	
  



 

Valg	af	farver	
	

 

 

ARKITEKTUREN 

Man kan med fordel være opmærksom på de arkitektoniske træk for den ejendom, 
der skal males. Det kan f.eks. være ejendommens alder, stil, materialer og 
håndværksmæssige detaljer.  

 

Traditionelt har der været forskel på de farvepalleter, man har brugt i f.eks. 
herskabsvillaer, funkishuse, herregårde, murmestervillaer, parcelhuse fra 60’erne og 
i den nye moderne minimalistiske arkitektur.  

 

Det kan fungere godt at lade sig inspirere af disse farvepaletter for at understøtte 
arkitekturen, ligesom det naturligvis også kan skabe spændende resultater at bryde 
med dem. 

 

Tapet-Cafe er eksperter i at sammensætte farvepaletter, der får de smukkeste 
arkitektoniske og bygningsmæssige detaljer frem i dit hjem.  

 

 

 



 

RUMMENES FUNKTION, FLOW & SAMMENHÆNG 

Det er også en fordel at forholde sig til, hvilke aktiviteter der skal foregå i de rum, 
der skal males, herunder hvilken stemning der ønskes.  

 

Der er f.eks. ofte forskel på den atmosfære eller stemning der ønskes i forskellige 
rum. Er det f.eks. et hjemmekontor, er der brug for en rolig stemning der giver 
plads til fordybelse og koncentration. Hvorimod hjemmets køkken eller entré godt 
kan have en mere dynamisk og friske toner.  

 

Det er også en fordel af overveje hvordan farverne i de forskellige rum ser ud 
sammen. Når man f.eks. bevæger sig rundt mellem de forskellige rum eller når 
man sidder i køkkenet og kaster et blik ind i stuen.   

 

Tapet-Cafe er eksperter i at skabe farveplaner, hvor farverne komplimenterer 
hinanden på smukkeste vis og giver et dynamisk og personligt rumforløb.  

 

 

LYSFORHOLDENE  

Det kan også være en fordel af forholde sig til lysforholdene i og omkring de rum 
der skal males.  

Den oplevede farve i et rum, er påvirket af både farverne på fladerne; vægge, 
lofter, gulve samt farven på det lys der rammer fladerne. 

 

Farven på fladerne bestemmer du selv i kraft af den maling du vælger, men farven 
på det lys, der rammer fladerne, bestemmer du dog ikke selv. Dette lys varierer 
nemlig afhængig af om det kommer fra syd, nord, vest eller øst, ligesom det også 
varierer i løbet af dagen og året. Dertil kan farven på lyset også være påvirket af 
faktorer som grønne træer, buske og græsplæner udenfor rummets vinduer, en 
markant hus facadefarve på naboejendommen eller lign.  

 

Vi elsker farver og er eksperter i at finde dem der passer til lysforholdene i dine 
rum.  

 
 
 

 	



 

Finish	
Når du har valgt farve, skal du tage stilling til, hvilken finish du ønsker din maling 
i. Valg af finish afhænger af hvad du skal male samt hvilket visuelt udtryk du 
ønsker.   

 

TIL INDENDØRS VÆGGE & LOFTER ANBEFALER VI 

Glans	2	/	Estate	Emulsion	

Estate Emulsion er Farrow & Balls signaturfinish. Den er smuk, mat, har en 
uovertruffen farvedybde og er fløjlsblød at se på. Den har karakter af historisk 
limfarve.  

Den er ideel til indvendige vægge i rum hvor væggene ikke berøres, f.eks. stuer, 
spisestuer, gæsteværelser og master bedrooms. Ligeledes er den perfekt til lofter, 
da dens matte finish udvisker og minimerer små ujævnheder i underlaget og fjerner 
genskins.  

Denne finish kan males på med rulle og pensel, men kommer ekstra fint til sin ret, 
hvis den males på med pensel. 

Overfladen er sart og berøring skal undgås. Den kan tørres over med en helt tør 
klud og yderligere rengøring skal undgås. Bemærk at denne finish ikke kan males 
ovenpå vægge påført mikrodispers.  

 

Glans	7	/	Modern	Emulsion	

Modern Emulsion er en halvmat og holdbar finish til indvendige vægge og lofter. 
Den kan males på med rulle og pensel, men kommer ekstra til sin ret, hvis den 
males på med pensel. Den anbefales til køkkenvægge, badeværelsesvægge, 
gangarealer, børneværelser og stærkt trafikerede områder. Den kan vaskes og 
tørres af. Den er ikke til brug i brusekabiner eller direkte vandkontaktflader.  

 

 

 

TIL INDENDØRS TRÆVÆRK & METAL ANBEFALER VI  



 

Glans	20	/	Estate	Eggshell	

Estate Eggshell er en holdbar finish med mellemglans. Den er smuk med en 
underspillet elegance, og den satinlignende overflade er ideel til indvendige paneler, 
døre samt vægge i køkkener, entreer, trapperum, børneværelser og andre rum med 
meget aktivitet. Den kan også anvendes på metal, f.eks. radiatorer og kan vaskes og 
tørres af.  

 

Glans	40	/	Modern	Eggshell	

Modern Eggshell er en halvblank slidstærk finish til indvendigt træværk, herunder 
træ-og betongulve samt metal. Den er ideel til f.eks. køkkenlåger, skabslåger, 
fodpaneler, døre, træmøbler, bogreoler og radiatorer. Da den har en relativt høj 
glans, giver den genskin og underlaget skal derfor være glat og uden for mange 
ujævnheder (slibespor, ridser mv.). Den kan vaskes og tørres af. Den er ikke egnet 
til udvendig træterrasse eller andet trykbehandlet træ.  

 

Glans	95	/	Full	Gloss		

Full gloss er en højglansfinish til brug på indvendigt og udvendigt træværk og 
metal.  

Full Gloss giver et raffineret og glamourøs udtryk og den er perfekt til at drage 
opmærksom til særlige detaljer, f.eks. håndlister på smukt svungne trapper, smukke 
fyldingsdøre, vindueslysninger, billedrammer og andet flot træarbejde. Full gloss 
giver et kraftigt genskin og den kræver derfor et glat underlag udenfor mange 
ujævnheder (f.eks. slibemærker, ridser mv.) Den kan vaskes og tørres af. 

Full gloss modstår vand, afskalning og blegning i op til seks år. Den er ikke egnet 
til brug på plastic, udvendig træterrasse eller andet trykbehandlet træ. Full Gloss 
kræver en erfaren håndtering. 

 

 

TIL UDENDØRS TRÆVÆRK ANBEFALER VI  

Glans	20	/	Exterior	Eggshell	

Exterior Eggshell er en holdbar finish med mellemglans til udvendigt træværk og 
metal.  

Den er vand-og svampebestandig og modstår afflagen og afskalning. Den er ikke 
egnet til brug på plastic, udvendig træterrasse eller andet trykbehandlet træ.  

 

Glans	95	/	Full	Gloss		

Full gloss er en højglansfinish til brug på indvendigt og udvendigt træværk og 
metal.  

Full Gloss er giver et raffineret og glamourøs udtryk og den er perfekt til at drage 
opmærksom til særlige detaljer, f.eks. håndlister på smukt svungne trapper, smukke 
fyldingsdøre, vindueslysninger, billedrammer og andet flot træarbejde. Full gloss 



 

giver et kraftigt genskin og den kræver derfor et glat underlag udenfor mange 
ujævnheder (f.eks. slibemærker, ridser mv.) Den kan vaskes og tørres af. 

Full gloss modstår vand, afskalning og blegning i op til seks år. Den er ikke egnet 
til brug på plastic, udvendig træterrasse eller andet trykbehandlet træ.  

 

 

TIL UDENDØRS MURVÆRK ANBEFALER VI  

Glans	2	/	Exterior	Masonry		

En super mat og meget holdbar finish til udvendigt murværk. Den er vand og 
svamperesistent og modstår afskalning, revner, kridtning, blærer og farve der 
falmer i op til 15 år. Uegnet til meget alkaliske eller meget porøse overflader. 
Kræver ikke en primer. Vær opmærksom på det ikke er muligt at få denne finish i 
samtlige farver. Årsagen er, at alle pigmenterne ikke egner sig til udendørs 
murværk. Du kan se på bagsiden af vores farvekort hvilke farver du kan få i denne 
type maling. 

 

 

 

 

  



 

SÆRLIGE FINISHES VI ANBEFALER TIL KALKEDE OVERFLADER, STUK & 
HISTORISKE EJENDOMME 

Lime	Wash		

Lime Wash er ren naturlig kalkmaling. Den har en stærkt åndbar finish og er 
derfor perfekt til indvendige og udvendige murstensvægge og lofter i traditionelt 
byggeri, f.eks. kældervægge og lofter. Den har en glansgrad på 2, dvs. helt mat. Vær 
opmærksom på, at det ikke er muligt at få denne finish i samtlige farver. Årsagen 
er, at alle pigmenterne ikke egner sig til kalkmaling. Du kan se på bagsiden af vores 
farvekort hvilke farver du kan få i denne type maling. 

 

Casein	Distemper	

Casein Distemper er en limfarve tilsat kasein. Denne historiske og traditionelle 
åndbare finish er egnet til indvendige vægge og lofter. Den har en smuk mat finish. 
Casein Distemper er fremstillet traditionelt med fine pigmenter, og der vil være 
små variationer i farven når den males op. Finishen er sart, og kan ikke vaskes eller 
tørres af. Den har en glansgrad på 2, dvs. helt mat. 

 

Soft	Distemper	

Soft Distemper er en stærkt åndbar maling med en smuk mat pulverfinish til brug 
på dekorativt spartelarbejde på indvendige vægge og lofter, f.eks. rosetter og stuk. 
Den er nem at fjerne fra spartlede flader. Den kan ikke vaskes eller tørres af. Den 
har en glansgrad på 2, dvs. helt mat. 

 

Dead	Flat		

Dead Flat er en traditionel meget flad mat finish til indvendigt træværk, 
indvendige vægge, lofter og metal. Den er blandet af alkyd resin og lavet til at 
genskabe det traditionelle look af stuer og saloner fra det 18. århundrede. Den er 
ikke egnet til møbler eller områder med slid, og den kan ikke vaskes eller tørres af. 
Den har en glansgrad på 2, dvs. helt mat. 

 

Ønsker du at male med ovenstående specielle finishes; Lime Wash, Casein 
Distemper, Soft Distemper eller Dead Flat, kontakt os for individuel 
rådgivning.  

  



 

Grunder  

Når du har valgt farve og finish, skal du tage stilling til hvilken grunder du skal 
bruge. Der er tre fordele ved at bruge en grunder inden du maler.  

 

FLOTTERE SLUTRESULTAT  

Dit slutresultat bliver smukkere med en bedre farvedybde. Grunderne kommer i 
fire farvetoner White & Light Tones, Mid Tones, Red & Warm Tones, and Dark 
Tones. De er lavet på de samme pigmenter som malingen, og de ekstra pigmenter 
giver en flottere farve og bedre farvedybde.  

 

BEDRE DÆKKEEVNE  

Du opnår en bedre dækkeevne og undgår derved at skulle bruge mere maling end 
anbefalet 

 

LÆNGERE HOLDBARHED  

Dit resultat bliver mere holdbart og modstandsdygtig overfor slid, skader, blegning 
mv.  

 

 

Hvad	skal	males?	 Anbefalet	grunder	
Indendørs vægge og lofter. 

 Wall & Ceiling Primer & Undercoat 

Ubehandlede eller tidligere malede 
træoverflader, som fodpaneler, døre, 

træmøbler mv. 
 

Interior Wood Primer & Undercoat 

MDF-træ. 
 

Wood Floor Primer & Undercoat 
 

Indendørs trægulve. 
 

Wood Floor Primer & Undercoat 
 

Udendørs træværk. 
 Exterior Wood Primer & Undercoat 

Metaloverflader som radiatorer, vandrør, 
metallåger, metalmøbler mv. 

 
Metal Primer & Undercoat  

Murværk og murede overflader både inde og 
ude, samt ældre betonoverflader. 

 
Masonry & Plaster Stabilising Primer 

Indendørs og udendørs træværk, særligt til 
forbehandling af knaster for at minimere 

udsivning af harpiks. 
 

Wood Knot & Resin Blocking Primer   



 

INDEN DU GÅR IGANG 

Vi anbefaler altid, at man gennemlæser produktrådgivningsbladene på den ønskede 
grunder og den ønskede type maling, INDEN man går i gang. Her er der udførligt 
beskrevet hvordan overfladen skal renses, hvordan produktet påføres, om der kan 
holdes pause i påføringen og andre væsentlige forhold.  

OBS: Vi gør særligt opmærksom på, at brugen af mikrodispers under Farrow & 
Balls produkter ikke kan anbefales.  

Produktrådgivningsbladene kan rekvireres ved at skrive til info@tapet-cafe.dk eller 
kan downloades fra Farrow & Balls hjemmeside. 

 

 

  



 

Dækkeevne	
 

Når du har valgt farve, finish og grunder, skal du estimere hvor mange liter maling 
du skal bruge.  

 

Malingens dækkeevne varierer fra finish til finish. I langt de fleste tilfælde anbefaler 
vi, at der påføres 1 lag grunder og dernæst 2 lag maling. 

Nedenfor ses en oversigt over de forskellige finishes maksimale dækkeevne.  

 

Bemærk, at tabellen kun er en rettesnor og ikke en garanti for dækkeevnen, da 
denne påvirkes meget af underlaget og de valgte farver. Nyspartlede vægge eller 
vægge med ny filt der f.eks. aldrig har været grundet og malet før, suger meget og 
der skal derfor bruges mere maling end hvis væggene har været malet mange gange 
før. Det samme gælder, hvis underlaget er meget ru eller ujævnt. Så går der også 
mere maling til. Der skal ofte også bruges mere maling, hvis den ønskede farve er 
markant anderledes end væggene eller træværkets eksisterende farve, f.eks. hvis der 
males lyst ovenpå en meget mørk farve, eller omvendt. Dækkeevnen afhænger 
også af, hvor tykke lag maling der påføres.  

 

Finish	 Typisk	Dækkeevne*	 Tørretider**	

Estate Emulsion 25-30 m2 per 5 litres Støvtør efter 2 timer / 
Overmalbar efter 2 timer 

Modern Emulsion 
 

25-30 m2 per 5 litres 
Støvtør efter 2 timer / 

Overmalbar efter 4 timer 

Estate Eggshell 
 

25-30 m2 per 5 litres 
Støvtør efter 2 timer / 

Overmalbar efter 4 timer 

Modern Eggshell 
 

25-30 m2 per 5 litres 
Støvtør efter 2 timer / 

Overmalbar efter 4 timer 

Full Gloss 
 

12-15 m2 per 2,5 litres 
Støvtør efter 2 timer / 

Overmalbar efter 4 timer 

Dead Flat 
 

25-30 m2 per 5 litres 
Støvtør efter 2 timer / 

Overmalbar efter 4 timer 

Exterior Masonry  Støvtør efter 2 timer / 
Overmalbar efter 4 timer 



 

Finish	 Typisk	Dækkeevne*	 Tørretider**	

20 m2 per 5 litres 

Exterior Eggshell 
 

12-15 m2 per 2,5 litres 
Støvtør efter 2 timer / 

Overmalbar efter 4 timer 

Casein Distemper 
 

25-30 m2 per 5 litres 
Støvtør efter 2 timer / 

Overmalbar efter 4 timer 

Soft Distemper 
 

25-30 m2 per 5 litres 
Tørt efter 2 timer / ikke 
nødvendigt med flere lag 

Limewash 

 

Varierer 

/ afhængig af underlaget. 

Støvtør efter 3 timer / 
Overmalbar efter 12 timer 

 

*Antal kvadratmeter der kan males færdig jf. Tapet-Cafe’s erfaring, ved at bruge 2 
lag maling og 1 lag grunder.  

 

Tapet-Cafe anbefaler 1 lag grunder og 2 lag maling med alle finishes, bortset fra 
Limewash, der kan kræve 3, 4 eller flere lag kalkmaling afhængig af underlaget.  

 

Bemærk at dækkeevnen kan variere afhængig af hvor meget underlaget suger, 
underlagets farve samt om der påføres lyse eller kraftige farver.  

 

** Tørretiderne er baseret på påføring under normale forhold, f.eks. 
stuetemperatur hvis indendørs samt tørt, vindstille og udenfor høj varme eller 
meget kulde, hvis udendørs. Ligesom mørkere farver kan tage længere om at tørre.  

 

  



 

Farveprøver	
 
Det kan være en stor hjælp at male et par farveprøver op på vægge og træværk, 
inden man beslutter sig endeligt. Det er muligt at købe farveprøver (100 ml) af alle 
farver på det gældende farvekort. Farveprøverne kommer i finishen Estate 
Emulsion. Prøver kan bestilles i vores webshop eller ved at kontakte os via mail.  

 

Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at købe farveprøver på Arkivfarver, 
ligesom farverne i de to farvekort ’California Collection’ og ’The Nordic Edit’ kun 
kan fås som malede papstykker.  

	
 


