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Til  
 
Malersvenden 

Søborg, d. 19. januar 2015 
 
 
 
 
Vedr. Amailegade Vinduesprojekt 
 
Række F (Beck & Jørgensen A/S) opdeles i højre og venstre  
 
Behandlingsforslag til venstre: 
 

• Afvaskning med Grundrengøring 110 til ren og ikke afsmittende bund 
• Løstsiddende maling og kit afrenses til fast og bæredygtig bund 
• Områder med rust afrenses til rent metal 
• 2 gange pletning af beslag og hængsler med Rustgrunder 769 
• Bart træ plettes til mætning med Grundingsolie 130 
• Kitning af kitfals og evt. små huller og revner med linoliekit 
• Pletning med Oliegrund 723 
• 1 gang strygning af alle flader med Oliegrund 723 
• 2 gange færdigmaling med 75X Alkyd Vindusmaling Amailegade 

 
Behandlingsforslag til højre: 
 

• Afvaskning med Grundrengøring 110 til ren og ikke afsmittende bund 
• Løstsiddende maling og kit afrenses til fast og bæredygtig bund 
• Områder med rust afrenses til rent metal 
• 2 gange pletning af beslag og hængsler med Rustgrunder 769 
• Bart træ plettes til mætning med Grundingsolie 130 
• Kitning af kitfals og evt. små huller og revner med linoliekit 
• Pletning med 75X Alkyd Vindusmaling Amailegade 
• 3 gange færdigmaling med 75X Alkyd Vindusmaling Amailegade 

 
Det tilstræbes at der ved hver påføring af færdigmalingen opnås ca. 100 my. våd lagtykkelse. 
 
Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at ringe til mig på 21218613 
 
 
Med venlig hilsen 
Beck & Jørgensen A/S 
 
Lars Bo Christensen 
Teknisk konsulent 
 
 
 
Anvisningerne fritager ikke de implicerede i byggeriet for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert 
tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til pågældende brug. Brug af 
anvisningerne sker således på eget ansvar, helt på linie med det der gælder for selvstændigt 
udarbejdede løsninger. Anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige. 
 


