Felles for de tre fagene

De forutgående fagene i bygg- og anleggsteknikk har til nå gitt oss
kunnskap og begynnende kompetanse til blant annet å
• føre opp et bygg
• installere ventilasjon, vann og kloakk
• ferdigstille og montere fast inventar

Felles for maler-, industrimaler- og renholdsoperatørfaget er at de
kommer inn mot slutten av byggeprosessen. Det er nå alle overflater
i bygget skal ferdigstilles, og når bygget er ferdig, fortsetter
renholdsoperatørene jobben mens de andre yrkesgruppene går
videre til neste bygg. Det er når bygget er i drift og brukerne er på
plass, at den virkelige smussproduksjonen starter.

En byggeprosess består av mange faser som vist
i figuren ved siden av. Den forteller oss at det
en fordel å planlegge renholdet allerede mens
bygget er på tegnebrettet. Da vil både
renholdskostnadene bli redusert og jobben bli
mindre fysisk belastende for renholderen.
Beregninger utført av SINTEF Byggforsk viser at
renhold utgjør mer enn 25 % av de samlede
forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnadene
i et bygg. Samme forskningsinstitutt påviser en
kostnadsreduksjon på 20–30 % dersom en i
prosjekteringsfasen velger løsninger som gjør
renholdet mer effektivt og at anleggets
inngangspartier samler opp sand og grus.

6 Overflateteknikk
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Overflateteknikk omfatter malerfaget, industrimalerfaget og renholdsoperatørfaget, Overflater og
omgivelser omgås vi hele tiden. På tross av det tenker vi nok lite på hva som ligger bak en ren og
vakker overflate. Innen overflateteknikk vil vi tilegne oss kunnskaper og ferdigheter i forhold til
hva som kreves for å skape dette. Det være seg alt fra vurdering av flaten, riktig bearbeiding til
vedlikehold av sluttproduktet. Fagene her kommer ofte sent inn i byggeprosessen. Det er imidlertid viktig at fagarbeidere innen overflateteknikkfagene er med i planleggingen i forhold til materialvalg, tilgjengelighet osv for å få et godt sluttprodukt.

Alle fagfolk involvert i byggeprosessen og senere i driften er deler av
byggets verdikjede gjennom levetiden. Godt fagmessig utført arbeid
både før og etter at bygget tas i bruk gjør at materialene ikke må
vedlikeholdes eller byttes ut «før tiden». - En flisfuge holder normalt
i mange år. Feil bruk av renholdskjemi kan likevel føre til at fugen
smuldrer bort. Ved mer ekstrem bruk må håndverkeren kanskje
benytte en spesialfuge (epoksy) for å gjøre renhold mulig og for at
den ikke skal bli ødelagt.
Fag knyttet til både bygging og drift er nå samlet under bygg- og
anleggsteknikk. Det er fornuftig for å få fram sammenhengen
mellom uheldige valg under planlegging og bygging som kan gi store
driftskostnader og misfornøyde brukere. Maleren og industrima-
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Byggherren forventer at håndverkeren har
kunnskap om materialer og løsninger. En dyktig
håndverker sier ifra på forhånd om materialer
er vanskelige og dyre å rengjøre eller hvis de
fort blir stygge. Fliseleggeren gir f.eks. beskjed
når vanlig fuging ikke er bra nok. Er det alternativer, vil byggherren vite om fordeler og
ulemper både ved bygging og senere. En
byggherre som ikke får slik informasjon, vil ofte
skylde på håndverkeren når driften blir dyr
eller vanskelig.

leren må også rette sin oppmerksomhet særlig mot bruken av
bygget, de må tenke på miljøforhold, trivsel og estetikk, mens
renholderen forventes å bruke riktige metoder som er rasjonelle og
ikke ødelegger materialene.

Maling som beskyttende belegg

Maling er det vanligste beskyttende belegget for overflater. Vi
trenger kunnskap når det gjelder valg av maling, bruken av den og
når vi skal vedlikeholde overflater. Kunnskaper om alt dette er med
andre ord viktig for alle de tre overflateteknikkfagene.
Vanligvis består en maling av mellom 10 og 20 ulike komponenter.
Sammensetningen av stoffer, utvalget og forholdet mellom dem
betyr mye for malingens egenskaper. Det å sette opp en resept for en
moderne maling er omfattende og komplisert, og selv ganske små
variasjoner i innholdet av komponentene kan bety svært mye for
den ferdige malingens egenskaper.
Malinger utprøves i flere år i laboratorieskala før den blir satt i salg.
I denne perioden forsøker en vanligvis å variere tilsatsen av de ulike
stoffene stegvis, for på den måten å komme fram til en optimal
blanding.

Hva er maling?
Malingsteknisk ordliste omtaler maling som et pigmentholdig
bestrykningsmiddel og nevner de fem hovedbestanddelene:
Bindemiddel, pigmenter, ekstendere, løsemiddel og hjelpestoffer. Etter
påføring i tynne lag danner maling et tynt mer eller mindre
ugjennomsiktig, fast vedheftende sjikt (strøk). Bindemidlet kan være
organisk, basert på oljer, oljeholdige stoffer, harpikser, lim og
dispergerte plasstoffer eller uorganisk som vannglass, sement eller
kalk. Alle bestrykningsmidler med pigmenter som gir farge eller
dekkevne, er maling eller beis. Lakk er uten pigmenter og derfor
transparent (gjennomsiktig).

Ved tørking skjer en rent fysikalsk prosess der løsemidlene fordamper
og når alle løsemidlene er ute av malingen, er den tørr. Dette gjelder
alle malinger med løsemidler. Det er selve prosessen som virker i
fysikalsk tørrende malinger. I andre malinger skjer en kjemisk
prosess. Det kalles herding. Den skjer uavhengig av tørkeprosessen
og er en kjemisk reaksjon mellom bindemidlet og oksygenet i oksiderende malinger eller med tilsatt herder som reagerer med bindemidlene i kjemisk herdende malinger. Når tørkingen og eventuelt
herdingen er fullført, er malingen blitt et fast stoff.
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Maling i spannet kan i utgangspunktet betraktes som et halvfabrikat. Kvaliteten av påført produkt og lengden på beskyttelsen den
gir, er helt avhengig av flere forhold. Det være seg forbehandlingen,
klimaforhold under bruk og påføring, tykkelse samt kvaliteten av
påført maling mm.

Bindemidlet

Vanligvis har bindemidlet mest å si for malingens bruksegenskaper
og -område, styrke, beskyttelsesegenskaper osv. Vi deler malinger
inn etter bindemiddeltypen de er basert på, og taler om klorkautsjuk- og epoksymaling, epoksy tjæremaling, vinyl- og alkydmaling
osv. Vi skiller ofte mellom konvensjonelle malinger (standardmaling)
og avanserte malinger, der de konvensjonelle mer eller mindre er
basert på «naturprodukter» fra oljer, tjære eller oljedestillasjon
(bitumen), mens de avanserte er basert på produkter fra kjemisk
industri. Ved å bruke bindemidler derfra får vi bedre kontroll over
bindemiddelegenskapene og kan få nøyaktig det vi er på jakt etter.

Typisk for de avanserte malingene er at de
motstår påkjenninger fra sol, vær, vind og sjø,
olje og kjemikalier bedre enn de konvensjonelle. De skal altså ha lengre levetid og trenge
sjeldnere vedlikehold.

Pigment

Pigmentene gir farge, men bidrar også til å gi malingen riktig konsistens og kan også påvirke malingens rustbeskyttende evne. Pigmenter
sammen med ekstendere tilpasses hverandre gjennom partikkelform,
størrelse og mengde slik at de gir malingen best mulig egenskaper.
De er med på å gjøre malingen egnet for sprøyting, rulling, stryking
osv. Mengden av bindemiddel må være nøye avpasset mengden av
ekstender og pigment for at resultatet skal bli bra.
Av korrosjonshindrende pigmenter finnes bly- og kromatholdige
typer, men bruken har gått mye ned på grunn av miljø- og helserisikoen. De er imidlertid meget gode på korrosjonsbeskyttelse, særlig
ved bruk i konvensjonelle bindemidler. Etter hvert er det blitt mer
vanlig å anvende sinkfosfat isteden for blymønje eller kromatpigmenter. De viktigste metall- og metalloksidpigmentene er sinkpulver
og sinkoksid. Sinkpulver nyttes i primære og moderne sinkrike
malinger sammen med organiske bindemidler som epoksy, men også
med uorganiske bindemidler, f.eks. etylsilikat og alkalisilikat.
Utprøvingen mot korrosjon foregår vanligvis i oppvarmet sjøvann
og i salttåkekammer med en mettet, varm saltatmosfære og således
ideelle korrosjonsbetingelser. Slik oppnås en mest mulig akselerert
utprøvning av produktene. Se nettressursen om industrimalerfaget
på www.bnf.as.
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Ekstendere

Ekstendere, ofte kalt «fyllstoff», er som et pigment, men har uregelmessig form og størrelse. De er med på å gi malingen riktig konsistens eller fylde og brukes også til å regulere malingens glans. En
matt maling har ofte mye fyllstoffer mens en blank ikke har mer
pigmenter eller fyllstoffer enn at overflaten dekkes av et glatt lag
med bindemiddel.

Løsemidler

En tynner til en maling kan bestå av et enkelt
løsemiddel eller være satt sammen av flere
typer løsemidler. Det er en meget viktig
oppgave for våre laboratorieingeniører å
komme fram til malinger med så lite løsningsmiddel som mulig og med minst mulig
helsefare.

Løsningsmidlet (tynneren) tilsettes for å løse bindemidlet og gi
passende konsistens eller viskositet slik at malingen egner seg for
påføring. Det er et enkelt stoff og blir tilsatt produktet hos malingsprodusenten. Løsningsmidlet er kun for bruk under påføringen og
skal fordampe så raskt som mulig etter at malingen er påført.

Malerfaget
Malerfaget utøves på byggeplasser i samarbeid med
andre faggrupper, men også i kontorbygg, offentlige
institusjoner og private hjem. Arbeidsoppgavene er
beskyttelse, fargesetting, dekorering og rehabilitering
av inn- og utvendige flater. De viktigste materialene
er maling, sparkel, lim, golv- og veggbelegg og tapet.
De vanligste underlagene er treverk, plater, mur,
betong og metaller.
Under har vi gjengitt utdrag fra kompetanseplattformen for malerfaget.
Foto: ©ifi.no/Informasjonskontoret for farge og interiør

Tynnere leveres til den enkelte maling og skal benyttes for å regulere
viskositeten i forbindelse med påføringen eller til rengjøring av
verktøy og utstyr.

Hjelpestoffer

Hjelpestoffer skal fremme eller hemme spesielle egenskaper i
malingen. Det kan være midler for å gi bedre flyt i malingen, midler
som hindrer at den siger ved høye tykkelser. Kanskje ønsker en
spesielle effekter med hensyn til pigmenteringen som f.eks. hammerslagslakk. Ved rulling er det ofte en tendens til små «rulleblærer»
som kan forhindres ved tilsetting av spesielle hjelpestoffer. Det
finnes også flere andre spesielle tilsatsstoffer.

Daglig arbeid
•

innvendige og utvendige overflater

•

nye og tidligere behandlede overflater

•

underlag av tre, plater, mur, puss, betong og metall

•

bruk av ulike typer malematerialer, avretningsmasser, gulvbelegg
og veggbekledninger

•

påføring av maling-, lakk- og beissystemer

•

oppsetting av systemer for veggbekledning

•

legging av beleggsystemer for gulv

•

montasje av profiler og listverk for gulv i tørre rom

•

helse, miljø og sikkerhet

Krav til kunnskap og ferdigheter

Som maler skal du på selvstendig grunnlag og under faglig ledelse
kunne vurdere, planlegge og gjennomføre de ovennevnte arbeidsoppgavene. Arbeidet skal utføres i tråd med myndighetenes krav,
oppdragsgiverens og bedriftens krav. Samtidig skal arbeidet gjøres
rasjonelt, og helse, miljø og sikkerhet skal ivaretas; det gjelder både
det ytre og det indre miljøet og tekniske krav. Fagarbeideren må ha
gode fagkunnskaper og kunne samarbeide og kommunisere med
kunder, leverandører, kolleger og beslektede faggrupper.
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Fagets utvikling og plass i samfunnet

Malerfaget har lange tradisjoner som kan spores tilbake til de første
hulemaleriene i eldre steinalder. Trangen til å dekorere og forskjønne
omgivelsene finner vi i de eldste bevarte bygningene i verden, og
dekorative arbeider hører fortsatt med til malerens arbeidsoppgaver.
Dagens malerfag består av allsidige og interessante oppgaver av stor
samfunnsmessig, økonomisk og trivselsmessig betydning. Ved å
beskytte overflater i bygninger og konstruksjoner forvalter faget store
verdier. Både når vi maler, tapetserer og legger gulvbelegg, bidrar faget
til å gi mennesker et trivelig og godt arbeids- og bomiljø.
Alle farger
Foto: Ingeborg Bøe

Likheter og ulikheter med andre fag

Renholdsoperatørfaget er det nærmest beslektede faget, der vask og
vedlikehold av overflater står sentralt. Industrimalerfaget er beslektet
med malerfaget gjennom overflatebehandling av metallunderlag for å
beskytte underlaget mot korrosjon. Også andre fag som opererer
med ulike typer overflatebehandling, har slektskap med malerfaget.
Vi minner for øvrig om at stoffet i dette delkapitlet utgjør en viktig
del for å oppnå læreplanens kompetansemål for Vg1 (se side 14).

Farger

Alle har et forhold til farger, bevisst eller ubevisst. Noen farger liker
vi veldig godt, mens andre farger liker vi dårlig. Samtidig er vi veldig
påvirket av trender enten det gjelder farger på klær eller farger vi
velger hjemme. Hvilken farge vi velger i et rom, avhenger av mye:
Hva skal rommet brukes til, farger på møbler, gardiner, tepper eller
om det er noe spesielt vi ønsker å oppnå.

Varme og kalde farger
1. Som varme farger tenker vi på gult, oransje og rødt. Temperaturen i
et rom med varme farger kan være 2–3 grader lavere enn i et rom
med kalde farger, før det virker kjølig.
2. Med kalde farger tenker vi på blått og grønt.Vi fryser i rom med
kalde farger! Lyse, kalde farger får et rom til å virke større, mens
mørke varme farger får et rom til å virke mindre.

Hva sier fargene?

Fargene vi omgir oss med, har også en psykologisk virkning i tillegg
til påvirkningen fra kalde og varme farger. En farge kan faktisk få
deg til å slappe av, eller den kan virke helt motsatt.
Gul er en varm farge. Opplevelsen av fargen kan antydes i noen punkter:
• Et gult rom gjør deg glad.
• Gult gjør hjemmet ditt lysere og friskere, samtidig som det blir
varmere.
• Gult gir deg konsentrasjon og stimulerer hukommelsen.
• Gult maner til optimisme og livsglede.
• Gult er den fargen øyet oppfatter lettest.

Rød er også en varm farge. Her er noen opplevelser og erfaringer
med rødt:
• Det sies at rødt kan heve blodtrykket og at noen kan bli stresset av
rødt. Derfor blir ikke fargen anbefalt i et soverom.
• Det sies at rødfargen gjør deg 10 % sterkere.
• Vi spiser mer i et rødt rom.

Blå er en kald farge. Den kan forsøksvis beskrives i følgende punkter:
• Blått inngir tillit og har vært forbundet med autoritet, stabilitet og
trygghet.
• Blått har fra gammelt av vært brukt på kjøkken på grunn av sin
friskhet, men også fordi en trodde at den sterke blåfargen holdt
fluer og insekter borte.
• Blått gir en god og avslappende følelse på soverom og bad.

Grønn er en kald farge. Her er noen erfaringer med den:
• Grønt er en beroligende og avslappende farge og brukes derfor
ofte på sykehus.
• Grønt er den beste fargen å hvile øynene på.
• Grønt skaper harmoni og brukes i rom der vi oppholder oss mye.
• Grønt stimulerer til meditasjon og ro.

Sort forbindes med døden (i den vestlige verden), men også med
Rock’n’Roll ... og opprør. Ellers vil vi nevne at:

Foto: Eksempelbilder fra PhotoShop
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• Sort er en elegant farge, ofte omgitt av mystikk.
• Sort brukes som oftest som farge på detaljer.
• Sort brukes sjelden på større flater av innlysende grunner, da sort
sluker alt lys.
• Det blir for dystert for de fleste av oss over tid.
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Hvit står for renhet og uskyld. Her er noen erfaringer med hvordan
den virker:
• Hvite vegger får små rom til å virke større.
• Hvitt er populært på kjøkken og bad fordi den regnes som en
«ren» farge.
• Hvitt assosieres med høytidsstunder, og det er en farge du ser mye
av i kirken (ved konfirmasjoner, bryllup osv.).

Farger og romvirkning

Ved hjelp av farger kan vi ut fra de virkningene vi har sett på over,
endre inntrykket av et rom. Vi kan gjøre det større, mindre, lavere,
høyere, bredere eller smalere. Videre kan vi merke oss at:
• Et høyt rom gjøres lavere ved å gi taket en sterkere eller mørkere
fargetone enn veggene, og eventuelt nytte liggende fargeskiller i
tapet eller malte felter.
• Et rom gjøres høyere med lys takfarge og eventuelt tapet med
stående striper.
• Rommet virker kortere når endeveggene får en sterk, varm farge.
• Motsatt virkning oppnår en ved å gi endeveggen en kald, lys farge.
• Gulvet kan forkortes med tverrstriper og forlenges med
langsgående striper.

For- og etterarbeid

Før vi begynner med selve malerarbeidet, er det viktig at vi foretar
en grundig tildekking og maskering av gulv og de flater vi ikke skal
male. Gulv kan dekkes med dekkpapp. Taping av skjøtene vil lette
renholdet under arbeidet og holde dekningsmaterialet på plass.

Hvorfor ønsker vi å male?
• Vi ønsker å gjøre omgivelsene pene
• Vi vil beskytte flater
• Vi vil gjøre det lettere å holde flatene rene

Maskering med tape kan være en god løsning som beskyttelse mot
flater som ikke skal males. Tapen fjernes før malingen tørker. God
tildekking ved arbeidets start letter det videre arbeidet. Malingssøl
og støv kan gjøre stor skade og forårsake erstatningsansvar
Etter at vi er ferdig med malerarbeidet, bør vi påse følgende:
•
•
•
•

Sett bestandig lokk på boksen, også underveis.
Fjern sparkel, malingsøl etc. underveis.
Kontroller det du har gjort.
Rengjør verktøyet du har brukt, eventuelt pakk det inn i plast om
det skal brukes etter kortere tid.
• Rydd daglig opp på arbeidsplassen din.

Behandling av ulike underlag

Som maler vil du komme bort i mange typer underlag som treverk, gipsplater, mur- og betongflater og tidligere behandlede underlag. Vi vil
foreløpig forholde oss til nye gipsplater og tidligere behandlede underlag.

Behandling av gipsplater
Gipsplater blir i dag oftest brukt på tak- og veggflater. Når du skal
starte opp behandlingen av gipsplater, er det viktig å kontrollere
platene for skader og om alle skruer er riktig skrudd inn. Gipsplater må
bestandig sparkles og strimles i skjøtene med en papirstrimmel som vil
fungere som en armering. Når det er riktig utført, blir skjøten minst
like sterk som resten av gipsplaten. Mange leverandører anbefaler
fukting av strimmel før bruk. Der det er skrudd, skal det sparkles. Slike
behandlinger gjøres bestandig, enten flatene skal tapetseres eller males.
Når vi sparkler gipsplater, går vi frem på følgende måte:
• Kontroller underlaget med en bredsparkel. Før den over platene
og skjøtene – hvis skruer ikke er tilstrekkelig skrudd inn, vil du
merke det.
• Skruehull og andre ujevnheter flekksparkles med sparkelmasse.

Samme rom med forskjellige farger. Hvilken virkning gjør fargene på inntrykket av rommet.
Kilde: Jotun fargevelger
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• Skjøten mellom platene jevnes ut med sparkelmasse. Det finnes
gipsplater som er beregnet for sparkling. De har forsenkinger i
platekantene som gir plass til skjøtsparkling og strimling.
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I førstegangs skjøtsparkling legges papirstrimmelen i den våte sparkelmassen. Så sparkles det to ganger over strimmelen i et stadig
bredere felt med egnet sparkel. NB! Unngå å lage en forhøyning eller
rygg. Etter hver gangs sparkling må massen herde før sliping.
Innvendige hjørner skal også strimles og sparkles. Den samme papirstrimmelen brukes i hjørnene. Den brettes og legges inn i hjørnet i
den våte sparkelmassen. Sparkle to ganger over strimmelen her også.
Et slipebrett på et forlengerskaft forenkler arbeidet hvis du skal slipe
over store områder. Bruk støvmaske! Du kan også montere et slipebrett på støvsugeren slik at du slipper mye av støvet.
Se ellers: www.cobuilder.no

HMS – støvmaske
Du må hele tiden bruke støvmaske. Rommet og flatene må hele
tiden være støvfrie. Det er derfor viktig å støvsuge før du begynner
en sparkelbehandling og etter hver gang du har slipt. Av materialer
trengs gipsplatesparkel (sparkelmasse beregnet på gipsplater/
strimmel), papirstrimmel (armeringsstrimmel) og slipepapir. Se for
øvrig: www.jordan.no

Følgende verktøy gir effektivt og godt arbeid:
• To sparkler (to bredder)
• Gjerne slipebrett med forlengerskaft eller
slipebrett til støvsuger
• Sparkelboks (til å ha sparkelmassen i)
• Støvsuger
• Malertrapp/krakk

Tidligere malte flater
Når du er i et tidligere malt rom og skal male det på nytt, må du
foreta noen vurderinger før fremgangsmåte og behandlinger velges.
Er flatene tilsmusset, må du vaske dem før behandlingene kan starte.
Blanke flater må rengjøres og slipes for å få det som heter vedheft.
Det vil si at neste lag med maling skal sitte godt til underlaget.
Noen ganger må flatene først grunnes med en heftgrunning. Det
gjelder spesielt for treverk. Ellers anbefales:
• Støvsuging av flaten
• Er det skader på en flate, må den utbedres i form av flekk- eller
helsparkling.
• Hvis det er mindre sår eller skader, kan du flekksparkle flaten.
Men er det mange små og større skader, kan det lønne seg å
helsparkle.

Flekk- og helsparkling

Ved flekksparkling brukes to sparkler, én du har sparkelmassen på
og én du bruker for å påføre massen på flaten. Legges sparkelmassen på ovenfra og ned, jevnes den ut nedenfra og opp. Pass på at
det ikke ligger igjen grader/klumper av sparkelmasse på flaten.
Sørg for at flatene er fri for støv ved helsparkling. Start sparkelbehandlingen i et hjørne, nede ved gulvet og arbeid deg oppover. Vær
systematisk og del veggen inn i områder ved å arbeide ut fra en
tegning. Ha sparkelmassen i en sparkelboks og bruk en til to bredsparkler. For eksempel én til å legge på massen med og én til å dra ut
massen med. Ta sparkelmasse på den bredsparkelen du bruker til å
legge på sparkelmasse med. Følg så følgende punkter:

NB! Sparkelen du bruker for å dra ut eller
slette sparkelmassen med, må holdes ren.
Hvilken hånd du bruker til hva, avhenger om
du er høyre- eller venstrehendt. La sparkelmassen tørke før du sliper og sparkler på
nytt.

NB! Ved helsparkling er det viktig at du er
tålmodig og nøye, slik at du legger igjen minst
mulige grader og klumper med sparkelmasse.
Det må gjøres for at flaten skal bli slettest
mulig, og du sparer deg selv for en stor
slipejobb.

Denne bildeserien viser sparkling av gipsplater.
Foto: ©ifi.no/Foto: Informasjonskontoret for farge og interiør
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• Påfør sparkelmassen på veggen på tvers fra gulvet og opp
(ca. 30–70 cm).
• Bruk den bredeste bredsparkelen til å jevne ut massen. Trekk
sparkelen fra gulvet og opp.
• Legg på neste lag røft med sparkelmasse på tvers. Fortsett der du
sluttet.
• Ha en ren bredsparkel og slett massen ovenfra og ned slik at du
stryker lett over feltet under.
For at sparklingsarbeidet skal bli effektivt og
godt, trengs følgende verktøy:
• To sparkler (to bredder)
• Gjerne slipebrett med forlengerskaft eller
slipebrett til støvsuger
• Sparkelboks (til å ha sparkelmassen i)
• Malertrapp/krakk
Av materialer trenger vi sparkelmasse (eks,
lettsparkel medium) og slipepapir. Også her
minner vi om bruk av støvmaske.

• Fortsett til du kommer til taket. Start på nytt nede ved gulvet og
fortsett slik til hele flaten er sparklet.
• La sparkelmassen herde, slip over flatene med slipebrett og
støvsug flatene.
• Ved andre gangs helsparkling gjentas behandlingen på samme
måte.

Malerarbeid

Når alt under- og grunnarbeid er gjort, har vi kommet så langt at vi
skal male flaten. Her skal ta vi for oss maling av tak og vegger, men
først vil vi se litt på malingstypene. De siste årene er det stilt nye
krav til innholdet i maling. Det kreves nå i økende grad maling som
kan tynnes med vann, og markedet byr på stadig nye typer
produkter beregnet for ulike underlag og bruksområder.

Valg av malingstyper

For å kunne velge riktig type maling må du vite hva flaten skal brukes
til. Maling med høy glans er lettere å holde ren enn maling med lav. I
kjøkkenrom må vi eksempelvis bruke maling med høy glans, mens i
stue og soverom kan vi senke glansfaktoren. Normalt må malte veggflater ha høyere glans enn takflater. Mattere malinger på tak, glans 02,
gir et jevnere og penere resultat. Malinger med høyere glans egner seg
bedre til dører, vinduer og listverk som ofte blir tilsmusset ved berøring.
Av plastmalinger brukes nå mest akrylmaling som gir en pen overflate
og er lett å holde ren. Slik maling er vanntynnbar, og verktøyet kan
rengjøres i vann. Det brukes også vanntynnbare alkydmalinger til
dører, vinduer og listverk. Om du går inn på leverandørenes nettsider,
er det lettere å velge riktig maling. Produktdatabladene har all
nødvendig informasjon om den aktuelle malingen. Det står også en
del på emballasjen om krav til temperatur, luftfuktighet og tørketid til
neste strøk. Det står også om verktøyet skal rengjøres i vann.

Maling av tak

Under gjengis et takmalerarbeid i punkter (jf. www.jordan.no)

Øverst: Flekksparkling
Foto: ©ifi.no Foto: Informasjonskontoret for farge og interiør
Nederst: Helsparkling.
Foto: ©ifi.no Foto: Informasjonskontoret for farge og interiør
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• Dekk til gulv og andre flater som ikke skal males.
• Husk at alle flater som skal males, må være rene og støvfrie.
• Vi starter med å spare ut langs veggene. Det vil si at vi maler med
en malerpensel litt ut på taket, taklisten og eventuelt litt ned på
veggen, hvis den skal behandles senere. Om veggene er
ferdigbehandlet, kan det være lurt å bruke maskeringstape.
• Start med å male der lysinngangen er størst og fortsett å male hele
taket fra lyset. Umalte flekker vil da synes som matte flekker i den
blanke, våte malingen når du ser mot lysretningen.
• Påfør malingen i retning mot lyset, fordel ut malingen på tvers og
jevn så ut i lengderetningen mot lyset.
• Rull ut malingen i mindre felter. Da unngår du at den begynner å
tørke i kanten slik at rullen river opp halvtørr maling og gir
skjolder. Se tegning under.
• Ha rikelig med maling på rullen. Ikke jobb med tørr rull – dypp
rullen ofte.
• Før du maler 2. strøk på taket, må du slipe lett over flatene.

Verktøy
• Rull
• Radiatorpensel
• Forlengerskaft
• Rullekar
• Malertrapp/krakk
• Slipebrett
• Støvsuger
• Rørepinne
Materialer
• Akrylmaling glans 02
• Dekkpapp/plastfolie
• Sandpapir
• Maskeringstape
HMS
• Støvmaske
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Tapetsering

Vi skiller mellom syv slags tapeter: Papir-, vinyl-, våtroms-, tekstilog fibertapet, glassfibervev og overmalbar tapet. Sistnevnte som kan
være glassfiberstrie eller en strukturtapet med ulike mønster,
beskrives her. Fremgangsmåten er lik når vi tapetserer med disse
tapettypene. Begge skal males etter at de er hengt opp. Da står du
fritt til å velge farge og kan male om tapeten når eller om du blir lei
fargen. Det anbefales å bruke en akrylmaling på disse produktene.

Maling av tak

Maling av vegger

Fargen som er valgt på en vegg, kan stå i ganske stor kontrast til
taket. Vær derfor nøye med utsparingen mellom tak og vegg.
Punktvis gjelder:
• Start malingen av veggene med å spare ut langs tak eller taklist,
dør- og vindusgerikter, fotlister og elektriske punkter. Gjøres dette
først, går malingen av flatene raskere og det blir mindre sjanser
for synlige skjøter. Rull så langt inn på de utsparte flatene som
praktisk mulig uten å søle til.

Maling av tak
Foto: ©ifi.no. Foto: Informasjonskontoret for farge
og interiør

Utsparing vil si at du maler en jevn avslutning
mot en annen flate uten å male ut på den.

• På samme måte som ved maling av tak skal veggene kryssmales.
Malingen jevnes ut på tvers og slettes én vei fra taket mot gulvet.
• Store flater deler vi opp i felter som males fra tak til gulv. Blir feltene
for store kan malingen tørke i kanten. Når neste felt males, vil det
da bli «overlapp» med maling som kan gi synlige forskjeller.

Før du starter tapetseringen, men etter sparklingen, er det viktig at
du har grunnet veggene med en maling med glans 7. Da sitter limet
best. Mange bruker ofte rester med ulik glans til grunning, men da
kan det hende at tapetet ikke sitter på veggen. Alle underlag skal
være rene og frie for støv. Det er også viktig å fjerne tapetavkappet
underveis mens du tapetserer og at du har det ryddig rundt deg.
Hvis det er kontakter, lysbrytere eller annet elektrisk utstyr, skal det
fjernes. Ta også ut aktuelle sikringer før du starter opp. En risikerer
å få støt ellers, noe som verken er ufarlig eller særlig behagelig.

Tapetsering med overmalbar tapet

Før tapetseringen starter, må du regne ut hvor mye tapet som trengs.
Når du har målt opp lengden på veggen, legger du til 10 cm på
tapetlenden for at du skal kunne renskjære langs tak- og gulvlister.
Så går du fram på følgende måte:
• Start tapetseringen i et hjørne. Mål opp tapetets bredde, minus
1–2 cm. Merk av punktet med blyant, og lag en loddrett strek.

Tegningen viser de ulike røftene med litt overlapp,
ved at en legger på sideveis og stryker ut (ruller)

Merking av tapet
Alle tapeter skal være merket fra produsenten.
Bak på de fleste tapeter eller på tapetetiketten
finner du de viktigste symbolene for tapetets
egenskaper. Når du skal tapetsere, er det viktig
å se på merkingen på tapetet. Den vil fortelle
deg om hvordan du skal lime, om det er
mønster, om den kan rengjøres, tåler lys eller
andre ting som er viktig for deg.

• Kapp lengdene til. Husk: + 10 cm
• Påfør limet rett på veggen. Bruk en radiatorpensel i hjørnene og
langs lister. På resten av veggen påføres lim med en malingsrull.
Når du limer veggen, limes bredden på tapet + ca. 20 cm. Det
gjøres for at det skal være litt lettere å lime neste lengde og du
unngår å få lim på den oppsatte lengden. Når limet legges på,
begynner du bestandig nede ved gulvet og arbeider deg oppover.
Det er nødvendig fordi limet tørker fortest oppe ved taket der
varmen stiger opp.

Verktøy
• Rull
• Radiatorpensel
• Forlengerskaft
• Rullekar
• Malertrapp/krakk
• Slipebrett
• Støvsuger
• Rørepinne
Materialer
• Akrylmaling glans 02
• Dekkpapp/plastfolie
• Sandpapir
• Maskeringstape
HMS
• Støvmaske
• Se også www.ifi.no
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• Tapetet legges kant-i-kant med den opptrukne loddelinjen. Start
øverst ved taklisten, og fest tapetet med skjæringsmonn ved listen.
De resterende 1–2 cm med tapet vil da komme ut på motsatt vegg.
Press den inn i hjørnet. (Hjørnet skal senere overlappes.)
Maling av vegger
Foto: ©ifi.no Foto: Informasjonskontoret for farge og interiør
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• Når du har satt opp tapetet, stryker du det ut med en tapetsletter
for å få vekk luftbobler. Start på midten og slett ut tapet oppover
og nedover. Får du skrukker på tapetet når du sletter ut, dra tapet
ut fra veggen og slett over på nytt.
• Stryk tapetet godt langs listene med en tapetsletter eller baksiden
på Olfakniven.
• Renskjær tapetet mot tak- og gulvlister. Bruk en bredsparkel til å
skjære mot. Det samme gjelder i forhold til dør- og vinduslister
(gerikter).
• Neste lengde legges kant i kant med forrige lengde. Bruk en
skjøterull for å rulle over skjøten. Til slutt tørkes overflødig
limrester vekk med en fuktig svamp/fille.

Når du er ferdig og veggene er tørre, kan malerarbeidet på veggene
starte. Om du etter å ha satt opp tapetet oppdager luftblærer, kan
du ha lim i en sprøyte som stikkes inn i luftblærene for å fylle dem.
Press tapet mot veggen ved hjelp av en skjøterull. Se også:
www.borge.no

Verktøy
• Rull
• Radiatorpensel
• Forlengerskaft
• Stanleykniv /tapetkniv /Olfakniv
• Stållinjal
• Vater/loddesnor
• Tapetbørste og tapetsletter
• Tommestokk
• Malertrapp/krakk
• Slipebrett
• Støvsuger
• Fuktig svamp/fille
• Blyant
• Tapetbord
• Skrujern
• Skjøterull
Materialer
• Lim
• Tapet
HMS
• Støvmaske (når du tapetserer med glassfiberstrie)

Andre underlag og arbeidsmetoder

Det er mange underlag og arbeidsmetoder som ikke er tatt med her.
Til nå har vi sett på maling av tak og tapetsering av vegg. Under er
det i tillegg en beskrivelse av legging av gulvbelegg. Om du vil vite
mer om behandling av murflater, utvendig treverk, vinduer, dører
eller tapetsering med ulike typer tapet, kan du gå inn på www.ifi.no.
Der vil du finne arbeidsbeskrivelser ved å gå inn på «gjøre det selv»
eller «lære mer om». På nettsidene til malingsleverandørene er også
nyttige tips og råd om fremgangsmåter og hvilke produkter det kan
være lurt å velge.

Legging av gulvbelegg

Det finnes mange typer gulvbelegg beregnet
for ulike formål. Noen er egnet for våtrom,
andre kun for tørre. Vi skal her ta for oss
legging av et enkelt vinylbelegg, beregnet for
tørre rom uten skjøting. Vinylbelegg finnes i
et stort utvalg farger og mønster.

Tapetsering. Foto: ©ifi.no Foto: Informasjonskontoret for farge og interiør

Det finnes mange forskjellige
mønster på gulvbelegg.
Foto:Tarkett
webside ifi.no
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Før du starter legging av gulvbelegget, må underlaget kontrolleres.
Det skal være rent og plant, og skader må repareres. Dernest:

Verktøy innen malerfaget

• Grovskjær belegget med 10 cm overmål alle veier.

Under har vi gruppert alt fra håndverktøy til ulike maskinelle
verktøy innen malerfaget. Ett verktøy kan ikke maleren klare seg
foruten – og det er stålsparkelen. Den brukes til «alt». Fra gammelt
av var den det verktøyet maleren selv måtte kjøpe. Derfor ble den
regnet som helt personlig.

• Legg belegg på plass i rommet. Pass på at belegget ligger med like
mye belegg opp langs alle veggene.

Utstyr til sparkelarbeid

• Mål opp størrelsen på gulvet, og legg til 10 cm i bredde og lengde.

Stålsparkel

For sparkling brukes:
• Brett tilbake en halv bredde, og sørg for at beleggsbanen ligger rolig
ved hjelp av en tung gjenstand eller ved hjelp av en medhjelper.
• Tegn en blyantstrek langs bretten for at du skal kunne se hvor
langt du skal lime.
• Hell ut lim på gulvet, og bruk limsparkelen til å dra limet med deg
i S-formede bevegelser. Det skal ikke være klatter og pølser på
limflaten.
• Form belegget i en V-form, og legg det forsiktig ned i limet. Prøv å
unngå at belegget forskyver seg. Press forsiktig ut luftbobler.

Når den ene halvdelen av belegget er limt fast, gjøres tilsvarende på
den gjenstående. Når hele belegget så er lagt, presses alle luftbobler
ut. Bruk en sammenrullet beleggsbit og press luften ut fra midten og
mot veggene.

• Bredsparkel med blad i rustfritt stål til sparkelarbeider på større
flater og til strimling og sparkling av gipsplateskjøter. Den finnes i
ulik bredde og kan også brukes til å fjerne tapet og som
skjærebrett ved malingsarbeider.
• Japansparkel, som er godt egnet til sparkelarbeider på dører,
listverk og vinduer

Bredsparkel

• Spesialsparkel for gipsplater (Goldblatt) og spesialsparkel for
sparkling av gipsvegger med fleksibelt blad i rustfritt stål og med
hammerhodeform på 125 mm
• Stålsparkel/kittsparkel, malerens universalverktøy, til å kitte med,
åpne malerboksen, fjerne malingsøl, etc.
• Sparkelboks eller sparkelform
• Maskinelt gipsplatesparkel-verktøy

Japensparkel

Til slutt må vi skjære belegget tett av inntil veggen.Vi bruker da et
trykkhjul for å presse det inn til veggen. Deretter brukes en
stålsparkel e.l. til å presse belegget ned langs veggene mens du
tettskjærer så langt som mulig mot de innvendige hjørnene. Der
bretter du tilbake og merker av hjørnet på beleggets bakside. Kutt
rett av ved avmerkingen. Så kan du tettskjære mot hjørnet, eller fra
hjørnet. Tørk straks opp limsøl
Goldblatt

Bildeserie gulvlegging.
Foto: ©ifi.no Foto: Informasjonskontoret for farge
og interiør
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Verktøy
• Stållinjal
• Bred stålsparkel
• Kniv
• Tannet sparkel til limpåføring
• Tommestokk
• Trykkjern/rulle
• Blyant
• Støvsuger

Materialer
• Gulvbelegg
• Lim
HMS
Knebeskyttere

Sparkelboks
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Utstyr til skraping, sliping og pussing

Universalskrapen er det sentrale skrapeverktøyet. Skrapens
utforming gjør at bladet kommer helt inntil kanten. Skrapen har
også et hammerhode som er praktisk dersom en kommer over spiker
eller stifter. Den har hardmetallblad som kan brukes på maling og
lakk, tre, metall og betong. For sliping og pussing har vi:
Skrape

• Turbo tak- og veggsliperen. Den vibrerer ved hjelp av
luftgjennomstrømningen fra støvsugeren. Det er en liten og lett
sliper for de mindre jobbene. Slipehodet og forlengerskaftet har
kobling til en 38 mm støvsugerslange. Skaftet rekker over 2 m.
• Pussemaskin
• Plansliper med avsug
• Slipebrett. Det leddete slipebrettet kan settes på forlengerskaft og
brukes til sliping av sparkelskjøter på vegger og tak, til sliping av
fiberreisning mellom maling-/lakkstrøk og til mattsliping av gulv.
Det passer alle typer slipepapir, ark, rull eller slipenetting.

Pensler og rulleutstyr

Alle penseltyper fås både med dyrebust og syntetisk bust. Ved bruk
av «plastmalinger» som akryl er det anbefalt å bruke syntetisk bust
fremfor dyrebust. Av pensler vil vi nevne:
• Strekpensel
• Skråskjært pensel til flekking og småarbeid og til å lage streker

Skråskjær-/Strekpensel

• Radiatorpensel til maling av radiatorer, utsparing på vegg og tak
• Sprossepensel for maling av vindusprosser, lister og annet finere
arbeid, dvs. utsparringsarbeid
• Oval pensel med en oval form som gir høyere malingsopptak og
mulighet til å male både bredt og smalt med en og samme pensel.
(Brukes til alle typer maling og lakk og til maling av panel/dør/list
og finnes i ulike størrelser.)

Radiatorpensel

• Rundpensel som brukes til tradisjonelt malerarbeid som maling av
panel/dør/list. (Finnes i ulike størrelser.)
• Flatpensel som brukes til alle typer maling og lakk og til maling
av panel/dør/list

Slipeverktøy

Oval pensel

• Fordriveren, en flat tynn pensel som brukes til å fordrive (slette
ut) malingen på panel, dørblad etc.
• Malerrullen brukt til å rulle
på maling eller lakk. (Finnes i
ulike typer ruller i forhold til
hvilken struktur rullen skal
legge igjen på flaten.)

Slipebrett

Pussemaskiner
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• Rullebøtte til å ha malingen i
når en ruller, og
forlengerskaft som brukes til
å sette på rull, pensel og
slipebrett når en maler vegger,
tak og gulv.

Rund pensel

Flat pensel

Malerulle, bøtte og forlengerskaft samlet

Fordriver
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Utstyr til arbeid med belegg

• Tapetsletter for å slette ut tapet

Det trengs diverse utstyr for å legge belegg. Her nevner vi:

• Tapetlinjal og tapetsaks

• Stanleykniv til skjæring av belegg

• Tapetbord, sammenleggbart spesialbord for
tapet

• Stållinjal for skjæring av belegg/skjøter
• Limspreder/limsparkel/tannparkel som brukes til å fordele limet
utover gulvet
Kniver for kapping av belegg

• Føner til å varme opp belegg for lettere å skjære langs kanter,
legge sluk etc.

• Olfakniv med knekkbare blad. (Baksiden er
fin til å presse tapetet inn i hjørnene.)

Tapetsletter

• Skjøterull for å rulle over skjøtene slik at de
ligger inn til veggen og ikke spriker
• Limsprøyte til bruk på luftbobler i tapetet

Olfakniv

• Blandevisp montert på drill for blanding av
ulike typer sparkel og utflytningsmasser

Føner/sveis for forming av belegg

• Trykkjern/trykkhjul for å kunne presse belegget inn mot veggen
før skjæring

Stållinjal

• Komplett verktøykasse med alt nødvendig gulvleggingsverktøy
• Komplett sveiseutstyr med sveiseapparat, reserveelement 1550W,
standard sveisedyse, hurtigsveisemunnstykke, universalfugeskrape,
fugekniv for hulkil, fugekniv, føringsrulle, trykkrulle, månekniv,
førejern for månekniv, futteral for månekniv, messingbørste,
stålkoffert

Limspredere

Tapetsaks

• Stålbørste til fjerning av rust og maling på metall, betong og
liknende
• Krittsnor for å kunne slå opp en rett linje og lodd til loddesnor
• Øvrig utstyr som laservater, vater, drill,
malersprøyte, skrujern, støvsuger,
fugepistol, tømmermannsblyant og
meterstokk

Tapetbord

Skjøterull

Trykkhjul

Limsprøyte

Stålbørste

Malersprøyte
Blandevisp

Tømmermannsblyant
Gulvleggerkasse
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Meterstokk

Fugepistol
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Arbeidsoppgaver

Industrimalerfaget

1. Beskriv hvordan det ville være om det ikke fantes farger. Noen er fargeblinde. Mest vanlig er «rød/
grønn blindhet», dvs. at en ikke klarer å skille de to fargene. Kan du lese det som står i testene
nederst på siden, har du ikke problem med rød og grønn. Hva ser du? Svar finer du nederst på siden
ellers blir det for lett!
2. Et langt og smalt rom skal pusses opp. Det har en takhøyde på 3 m. Forklar hvordan du ville få dette
rommet til å virke litt lavere og bredere, og at særlig taket føltes lavere. Lag en skisse med farger for å
vise hvordan du ville gjøre det.
3. Beskriv hvordan samfunnet omkring eller omgivelsene dine bruker fargesymbol for å fortelle deg noe
(f. eks. fare, stopp, gå etc.).
4. Finn produktdatablad og sikkerhetsdatablad for de produktene du bruker.
5. Hvorfor skal du dekke til flater du ikke skal male på?
6. Hvorfor må du rengjøre et kjøkken før du skal male om veggene?
7. Hvilke verktøy trengs for å kunne sparkle gipsplater og hvilke trengs for å male et tak?
8. Hvorfor er det viktig å rengjøre verktøyet etter bruk?
9. På hvilke type rom skal du bruke en maling med høy glans?
10. Hvorfor skal du bestandig støvsuge underlaget før du starter på en behandling?
11. Hvordan vil du fjerne luftblærer under et belegg?
12. Mål opp veggflatene i klasserommet, og beregn malingsmengden for å male to strøk. (Se på
produktdatabladet eller på malingspannet hvor mange m2 du maler med 1 liter maling.)
13. Hva betyr «å spare ut»? Hva gjør du da?
14. Hva vil det si at malingen har god vedheft til underlaget?
15. Tegn symbolet en tapet skal være merket med når du skal ha limet på veggen.

Sentrale arbeidsoppgaver i industrimalerfaget er
forbehandling av overflater og oppbygging av korrosjonshindrende system på stålkonstruksjoner og
metaller innenfor bygg og anlegg, petroleumsindustri,
terminalanlegg, kraftverk, mekanisk industri og skipsverft. Faget er underlagt strenge krav samt offentlige
lover og forskrifter innenfor helse, miljø og
sikkerhet.
Først skal vi her se på noe av det kompetanseplattformen sier om industrimalerfaget.

Daglig arbeid
•

forbehandling av overflater med manuelle og mekaniske
metoder *

•

oppbygging av malingssystem med kost, rull og høytrykkspumper *

•

klimatisk kontroll *

•

valg og sikring av korrekt bruk av verneutstyr

•

egenkontroll – bruk av kontroll/måleutstyr

•

vedlikehold og ettersyn av utstyr

•

helse, miljø og sikkerhet *

I dette delkapitlet skal vi spesielt omtale de arbeidsområdene som
er merket med stjerne (*).

Krav til kunnskap og ferdigheter
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Svar: (12, 5, 16)

Test fargeblind
kilde: internet

Industrimaleren skal kunne planlegge, gjennomføre og kontrollere
sitt arbeid i samsvar med oppdragsgiverens krav til spesifikasjoner
og bedriftsinterne kvalitetsplaner. Som fagarbeider skal han eller
hun kunne kontrollere, måle, registrere og dokumentere produktet.
Dessuten skal en fagarbeider ha nødvendige kunnskaper om materialer, korrosjonstyper og produktdata og kunne anvende kunnskapene i arbeidet.
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