Bruksanvisning: SMART MAGNETIC grundfärg
För att det ska gå bra att måla och uppnå önskat
resultat: LÄS bruksanvisningen noggrant. Ring VID
BEHOV och be vår tekniska rådgivning om hjälp med
målningen. Tfn +46-8-5197 2117
Använd skyddshandskar och skyddsglasögon när du
målar. Skydda vid behov även rummet, golven och
väggarna där du målar.

1. Mät

området

KOLLA, att färgen räcker genom att mäta området noggrant

2. Förberedelser
Granska väggen. Fyll gropar och skråmor, slipa jämnt.
Damma av väggen med en ren borste eller duk.

4. Efter målningen
• Vänta tills färgen är torr (ca 2 timmar).
Kolla att färgen är torr.
• Kolla att ytan är jämn.
Slipa lätt med slipkloss eller -papper.
• Damma av väggen med en ren borste eller duk.
Nu är magnetväggen färdig och du kan börja sätta
magneter på den. Väggen är mörkgrå.
Följ dessa anvisningar om du vill ha en annan färg:

Resultatets jämnhet beror HELT
på ytans jämnhet.

5. En annan färg på magnetytan

3. Målning (magnetisk grundfärg)

Om du vill att väggen ska vara vit:
Måla 3-4 skikt vit Smart Wall Paint grundfärg eller
tills ytan är jämnt vit

• BLANDA färgen ordentligt, tillsätt vid behov 5 %
(ca 0,5 dl) vatten. Kolla att det inte finns klumpar i
färgen efter blandningen. Blanda mera vid behov.
• Måla 3 – 4 skikt magnetfärg på den yta du förberett.
Om det blir klumpar när du målar på väggen ska de
tas bort genast och stället ska målas på nytt.
OBS! MELLAN MÅLNINGARNA
•

•

Låt färgen torka ca 90 minuter mellan skikten och
kolla att färgen är klibbfri innan du målar ett nytt skikt.
Om färgen ännu är våt, vänta ca 30 minuter och
försök igen.
INNAN du målar ett nytt skikt: Slipa väggen lätt och
damma av väggen med en ren borste eller duk.
Gör alltid det innan du målar ett nytt skikt.
Då uppnår du ett optimalt resultat.

Låt färgen torka 2-4 timmar mellan skikten tills
färgen är klibbfri.
OBS! Vanliga emulsions- eller latexfärger duger
inte som grundfärger för Smart Wall Paint.
Om du vill att väggen ska ha en annan färg:
Måla väggen med en högklassig färg som du själv väljer.
KOM IHÅG lätt slipning och rengöring av väggen
med en ren borste eller duk alltid mellan skikten och
också till slut.
Nu har ytan den önskade färgen och du kan ha magneter
på den. Om du vill göra ytan till whiteboard,
se anvisningarna för Smart Wall Paint.
Anvisningarna finns i förpackningen med Smart Wall Paint.

6. Magneter
Använd neodymmagneter eller kraftiga magneter.
OBS.! Det är möjligt att vanliga magneter för hemmabruk
inte fungerar

email: info@smartersurfaces.se

