
 
 

 

 

DYRUP Kombi Grunder 

 
 

Produktbeskrivelse og Anvendelsesområde 

DYRUP Kombi Grunder er en helmat grund- og færdigmaling til lofter og vægge. 

Produktet er mat med god vedhæftning og dækkeevne. Giver god forankring for 
efterfølgende behandling på puds, beton, letbeton, gipsplader, sandspartlede overflader 
samt tidligere malede flader. 

Meget velegnet til kontorer og opholdsrum, hvor der stilles krav til både 

funktionalitet og æstetik. Opfylder funktionsklasse 3. jf. MBK-MBA 

 

Brugsanvisning 

Produktet omrøres grundigt før brug, underlaget skal være rent, fast og bæredygtigt. Nyt 
puds og beton skal fremstå hvidtørt. Tidligere malede overflader rengøres med DYRUP 
grundrens. Gennemslag spærres med DYRUP Kvikstop.  

Ubehandlede underlag grundes 1 gang.   

Der færdigmales efter behov 1 til 2 gange, enten med Dyrup Kombi Grunder eller andre af 
Dyrups vægmalinger. 

 

Tekniske data  

Bindemiddel 

Emballage størrelse 

Fortynding   

Glans v. 60° 

Holdbarhed:  

MAL -kode: 

Miljø og sikkerhed 

Påføring: 

Påføringstemperatur 

 

Forbrug: 

Standardkulør/baser 

Tørretid ved 20° C.:  

Berøringstør 

Overmalbar 

Gennemhærdet  

Volumen tørstof % 

Vinylacetat  

10l    

Vand 

Ca. 5 

3 år i uåbnet, frostfri, tætlukket emballage 

00–1 

Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information 

Pensel, rulle, sprøjte 

Fra 5-25°C luftfugtigheden må ikke overstige 80 % RH. Ideelt 23° 
C/60 % RH 

6-8 m² pr. l. afhængig af bunden  

Hvid   

 

1 time 

2 timer 

1 måned 

Ca. 41 

 

 

 



 
 

 

 

DYRUP Kombi Grunder 

 

Gode råd  

Ønskes glatte overflader, er det en fordel at benytte microfiber ruller, samt afslutte ved 
rulning oppefra og ned, vådt i vådt.  

Rengøring  

Rengøring kan ske en måned efter malearbejdets afslutning. Anvend almindeligt universel 
rengøringsmiddel i den anbefalede brugsopløsning. Der skylles efter med vand, og til slut 
aftørres overfladerne. Rengøringsmidlet påføres med blød svamp, og overfladerne 
bearbejdes let i kort tid. 

Rengøringen startes nedefra og fortsættes opefter, således at der ikke løber vaskevand 
ned over tørre vægflader og laver lyse striber. Derefter vaskes med rent vand, og 
overfladerne aftørres med opvredet svamp. 

 

Bemærk: Der må aldrig anvendes skuremidler, skuresvampe eller andre produkter med 
slibende effekt. Sulfomidler, brun sæbe og sæbespåner er alle udmærkede 
rengøringsmidler, men bemærk at disse afgiver en fedtet hinde. 

 

Anbefaling for malede overflader  

Det anbefales, at arbejdet er udført i henhold til Dyrups Malerfagligt Behandlingskatalog 
(MBK) eller (MBA) Maler Behandlings Anvisning/ danske malermestre. 

Maling betragtes som et halvfabrikat. Resultat er afhængig av konstruktion, underlagets 
beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring o.s.v. 

 

 

Vedligeholdelse af malede overflader 

Vedligeholdelsesintervallet er afhængigt af lokale og mekaniske påvirkninger. 

Inden genmaling bør overfladen afvaskes med DYRUP Grundrens. Der påføres 2 gange. 

Kvalitetssikring og prøvemetoder 

Vi anbefaler at der udføres et prøvefelt med fuld behandling, som reference for det endelige 
resultat. 

Prøvefeltet kan testes med relevante prøvemetoder jf. MBK-MBA 

 

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse 

fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. 

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service. 

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup’s kontrol, 

kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, 

forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. 

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner. 


