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Forslag til 
forbehandling 

Type maling / 
træbeskyttelse 

Farve – i NCS-koder 
- se bagsiden 

Forslag til fabrikater 
- se bagsiden 

Lister under 
udhænget 

Evt. afvaskning med klorin  Træbeskyttelse Ingen fælles

 
standard!  Valgfrit 

Rem og finer-
pladerne 
mellem 
vinduerne 

Alm. afrensning Træbeskyttelse NCS S 4550-Y60R 
- svarer til den oprindelige  
farve: Gori 522 Tegl/Lys 
brændt sienna 

1. Flügger 97 – base4, classic tone 4 – oliebaseret 
2. Flügger 98 – base4, classic tone 4 – vandbaseret 
3. Gori 88 - oliebaseret 

Redskabsrum, 
sternbrædder 
samt evt. stakit

 

Alm. afrensning Træbeskyttelse NCS S 9000-N 
- svarer den oprindelige farve 
Ibenholt hos Gori og til Sort 
hos Flügger 

1. Flügger 97 – oliebaseret 
2. Flügger 98 – vandbaseret 
3. Gori 98 – oliebaseret 

Vinduer og 
døre 

Alm. afrensning og slibning 
Nederste vinduesglasliste 
grundes med grundingsolie 

Træbeskyttelse eller 
oliemodificeret acrylmaling 

NCS S 9000-N 
- svarer den oprindelige farve 
Ibenholt hos Gori og til Sort 
hos Flügger 

1. Flügger 97 – oliebaseret 
2. Flügger 98 – vandbaseret 
3. Gori 98 – oliebaseret 
4. Flügger vinduesmaling, base 4, tone 4, ral k5 

Carportdør Alm. afrensning og slibning Alkydmaling, acrylmaling 
eller træbeskyttelse 

NCS S 6020-B 
- svarer til den oprindelige 
farve Tempo 9785 mørk 
almueblå 

1. Flügger 98 - vandbaseret  

Sokkel Som ved mur jf. nedenfor Acrylplastmaling NCS S 5502-B 
- svarer til den oprindelige  
farve 

1. Flügger Dekso-plast 5 mat, base 3  

Mure 1. Fjern mos og alger med 
algefjerner 

2. Rens med stålbørste, 
højtryksspuler eller 
sandblæsning. For at 
undgå afskalning, skal 
muren være gennemtør 
inden videre behandling. 

3. Evt. grunding med 
alkydgrunder eller 
termoplastikgrunder 

Acrylplastmaling. Det anbe-
fales at benytte maling med 
stor diffusionsåbning – ellers 
vil malingen senere skalle af 
i flager. 
(Evt. maling på cementbasis, 
fx Cempexo – kræver dog 
fuldstændig afrensning/sand-
blæsning inden påføring) 

NCS S 0500-N 
- svarer til den oprindelige 
farve Hygæa 102 Skyhvid   

- nogle foretrækker en mere 
gullig nuance, jf. kolonnen til 
højre  

Afstem farven med naboernes. 

1. Flügger murmaling råhvid U-580, NCS S 0500-N 
2. Jotun Mur Silikoneemulsion A-base, (OK005½, 

RB000½, SC005 - 3 l. i 9 l.) (svarer til 102 Skyhvid) 
3. Flügger murmaling lys kalkhvid – standardfarve U-

76, giver en mere gullig nuance 
4. Jotun Mur Silikoneemulsion A-base, Y103, (OK006, 

RE002, SV016), giver en mere gullig nuance 

 

Vend !



   
I kolonnen Farve er angivet de NCS-koder, som vi anbefaler. NCS er en forkortelse for Natural Colour System - et internationalt farvesystem. Farver 
med NCS-kode kan alle leverandører levere. 

 

Alkyd- og oliemalinger samt træbeskyttelser på oliebasis - de er alle oliebaserede og fortyndes/rengøres med terpentin. 
Acryl- og plastmalinger samt træbeskyttelser på vandbasis - de er alle vandbaserede og fortyndes/rengøres med vand. 

  

Bemærk: 
1. Hvis dit hus tidligere har været behandlet med alkyd- eller oliemalinger samt oliebaserede træbeskyttelser, kan det behandles med samme type igen 

eller med vandbaserede produkter – du har altså valgfrihed. Dvs. hvis du hidtil har brugt fx Flügger 97, kan du fortsætte med det eller vælge 
Flügger 98. 

2. Hvis dit hus tidligere har været behandlet med acryl- eller plastmaling samt vandbaserede træbeskyttelser, må det kun behandles igen med samme 
type. Dvs. hvis du hidtil har brugt fx Flügger 98, skal du fortsætte med Flügger 98 eller et andet vandbaseret produkt. 

  

Vi har indgået følgende fordelagtige indkøbsaftaler: 
1. Flügger på Agtrupvej – de giver 20 % i rabat på alle Flüggers produkter inden for træbeskyttelse, maling og pensler m.v. – altså også til indendørs 

brug. Du opretter bare en konto i dit navn og adresse her i Romerparken – så får du også løbende måned plus 30 dages kredit! 
2. Farvecentret på Dieselvej – de forhandler Jotun-produkterne og giver 15 % i rabat på alt. 

 

Med venlig hilsen 

 

Bestyrelsen  
Grundejerforeningen Romerparken 

  


