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Smart Magneettimaali

Saadaksesi aikaan pinnan johon magneetit tarttuvat, seuraa tarkasti näitä ohjeita.

Mittaa maalattava alue
Mittaa alue tarkasti ja varmista, että sinulla on tarpeeksi maalia.

Esivalmistele pinta
Tarkista, että seinä on riittävän tasainen ja täytä tarvittaessa kolot ja halkeamat käyttäen tavallista
seinätasoitetta. Kun tasoite on kuivaa, hio pinta kevyesti kunnes pinta on tasainen ja poista pölyt.

Maalaa magneettimaalilla
• Suosittelemme, että maalaat 3 kerrosta magneettimaalia. Voit tarvittaessa maalata useammankin
kerroksen lisätäksesi magneettisuuden voimakkuutta (älä kuitenkaan yli 7 kerrosta)
• Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä. Jos havaitset maalissa paakkuja, sekoita lisää. Voit myös
lisätä n. 5% vettä.
• Levitä tasainen kerros magneettimaalia, pyri saamaan jäljestä mahdollisimman sileä. Poista
mahdolliset paakut tai roskat heti ja maalaa kohta uudelleen.
• Kun ensimmäinen kerros on kuiva (n. 2 tuntia), hio pinta kevyesti hienolla hiomapaperilla.
• Poista pölyt käyttäen esimerkiksi kuivaa harjaa tai liinaa
• Maalaa toinen tasainen kerros magneettimaalilla. Anna kuivua ja hio kevyesti.
• Toista kunnes olet maalannut haluamasi määrän kerroksia.
Vinkki:
Viimeistä kerrosta levitettäessä voit telaamisen jälkeen käydä pinnan heti läpi teräslastalla tai
vastaavalla saadaksesi pinnasta vielä sileämmän.

Magneetit
Käytä voimakkaita magneetteja, kuten neodyymistä valmistettuja magneetteja.
Huomio:
Tavalliset jääkaappimagneetit eivät välttämättä ole riittävän voimakkaita toimiakseen.
Päällystysvaihtoehtoja magneettisen maalin päälle:
Valkotauluksi

Liitutauluksi

Haluamasi väri

Muunna pinta valkotauluksi
maalaamalla vesiohenteisella
laadukkaalla pohjamaalilla ja Smart
Wall Paint tussitaulumaalilla
tai valkotaulutapetilla.

Muunna pinta liitutauluksi
liitutaulumaalilla.

Valitse mieleisesi värisävy ja
maalaa yli. Halutessasi valitsemasi
värisävyisen tussitaulun, päällystä
Läpinäkyvällä Smart Wall Paint
tussitaulumaalilla.

Tutustu tuotteisiin ja lue lisää nettisivuiltamme www.smartersurfaces.fi
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Maalipinta on valmis 24 tunnin kuluttua.
Tämä pinta on valmis käytettäväksi:
Päivä ja aika ____________________
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