
Måla trä- och betonggolv

Arbetsråd inomhus, konsument

Hur gör man?



Så målar du trä- och betonggolv

Det finns flera alternativ att välja mellan när du ska måla trä- eller 
betong golv. Vilken produkt du ska välja beror framförallt på golv-
materialet och hur stort slitage golvet kommer att utsättas för. 

Innan du sätter igång, läs igenom bruksanvisningen och följ sedan 
målningsråden i den här foldern. Behandlingsgången är i stort sett 
densamma oavsett vilken produkt du väljer. I våta utrymmen som 
garage och tvättstugor rekommenderar vi EPX-V Golvfärg. Det här behöver du för att måla trä- och betonggolv

1.  Förlängningsskaft med hållare slippapper 2. Pensel 3. Skrapa eller stålborste 4. Mikrofibertrasa  
5. Roller och rollerbygel med förlängningsskaft 6. Skyddshandskar 7. Skyddsglasögon 8. Munskydd  
9. Slipkloss 10. Slippapper, kornighet 180–240. Dessutom behöver du:  Inomhustvätt, golvspackel, 
grundfärg, golvfärg, kvistlack och eventuellt klarlack och golvflingor.
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Enkla steg till ett  
perfekt resultat
Måla trägolv
Ett slitet trägolv målas lätt över med 
golvfärg. 

Tidigare målat trägolv
Rengör golvet från damm och smuts. 
Tvätta golvet med Inomhustvätt. Appli-
cera den färdigblandade lösningen med 
sprayflaskan och låt medlet verka några 
minuter. Torka sedan av ytan med en 
fuktig trasa av mikrofiber. Skrapa bort löst 
sittande färg och slipa blanka ytor med ett 
medelfint slippapper. Trärena ytor grund-
målas med Panelgrund för att minska 
risken för miss färgning från träet, det 

gäller framförallt golv som ska målas i vita 
och ljusa kulörer. Låt grundfärgen torka i 
16 timmar. Måla sedan golvet två gånger 
med outspädd Golvfärg Trä. 

Obehandlat trägolv
Rengör från smuts och damm. Slipa av 
ytan med ett medelfint slippapper. Kvistar 
stryks med Kvistlack. Grundmåla med 
Panelgrund för att minska risken för 
missfärgning från träet, det gäller fram-
förallt golv som ska målas i vita och ljusa 
kulörer. Låt grundfärgen torka i 16 timmar 
och måla sedan golvet två gånger med 
outspädd Golvfärg Trä.



Måla betonggolv
Tidigare målat betonggolv
Ta bort all lös färg med en stålborste eller 
skrapa och tvätta med Inomhustvätt. 
Applicera den färdigblandade lösningen 
med sprayflaskan och låt medlet verka 
några minuter. Torka sedan av ytan med 
en fuktig trasa av mikrofiber. Slipa blanka 
ytor med medelfint slippapper. Avlägsna 
slipdammet innan du börjar måla. Tänk 
på att det alltid är bättre att måla två 
gånger än en gång för tjockt. 

Obehandlat betonggolv
Betonggolv ska vara helt torra på ytan 
och befriade från smuts och fett. Gör ett 
skrapprov med en skruvmejsel. Släpper 
ytskiktet finns betong-/cementhuden kvar 
och den måste avlägsnas före målning 
genom slipning eller betning med saltsyra. 

Viktigt! Golvet måste torka minst 1–2 
dygn efter rengöringen. Dammsug noga 
innan du börjar måla. 

Äntligen dags att måla betonggolvet
Förgrunda med den färg du ska färdig-
måla med, utspädd enligt instruktion 
på förpackningen. Applicera färgen med 
mohairroller eller filtroller med förläng-
ningsskaft. Använd en pensel till kanter 
och mindre ytor. 

När grundmålningen torkat färdigmålar 
du med outspädd färg. Stryk flödigt och 
jämnt 1–2 gånger. Undvik att gå tillbaka 
och rolla i halvtorr färg – risk för kulör-
skiftningar.  

Om du inte vill ha flingor på golvet kan 
du klarlacka 1–2 gånger (gäller golv målade 
med EPX-V Golvfärg). Klarlacken skyddar 
golvet och ger det en extra slityta. 

Måla med flingor
Förbehandla genom att följa stegen för tidi-
gare målade och omålade ytor. Efter förar-
betet grundmålar du 1 gång med utspädd 
färg. Färdigmåla sedan golvet 1–2 gånger 
med golvfärgen. Ju högre slitage golvet ska 
utsättas för, desto fler skikt stryker du. 

När färgen torkat rollar du ett skikt med 
klarlack. Strö sedan flingorna i den våta 
lacken. Kasta dem högt över golvet så blir 
spridningen jämnare. När lacken torkat 
borstar du bort löst sittande flingor med 
en stålborste. Stryk avslutningsvis 1–2 
gånger med klarlack. 

Några tips
 » Gör underarbetet ordentligt. 
 » Golvytan måste vara ren, torr och fri 

från oljespill, polish, vax etc. 
 » Betonggolv ska vara torra, minst 1–2 

månader gamla och befriade från smuts 
och fett. 

 » Kontrollera golvets fukthalt med en 
fuktmätare innan du målar. Fuktkvoten 
får inte överstiga 16  %. 

 » Använd verktyg av god kvalitet. Tvätta 
penslar och rullar i ljummet vatten 
innan de används första gången. 

 » Läs bruksanvisningen på förpackning-
en och följ målningsråden. Läs gärna 
även färgfaktabladet för respektive 
produkt på beckers.se.



Fråga Beckers  
om du är osäker
Har du frågor om färg och  
målning? Ring vår kundservice 
på 0200-21 21 22 eller mejla till 
kundservice@beckers.se

Beckers Färg, 120 86 Stockholm. 
Tel 0200-21 21 22, www.beckers.se
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