
 

 
 

KÄYTTÖOHJE 

 
 

SMART MAGNEETTITASOITE 
Smart Magnetic Plaster on korkealaatuinen 2 kerroksen magneettipinta. 

 

Noudata alla annettuja ohjeita Smart magneettitasoitteen levittämiseksi oikein. Lisätietoja löydät verkkosivultamme                     

www.smartersurfaces.fi. 
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050 911 7993 
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MITTAA 
Mittaa pinnoitettava alue. Varmista, että käytettävissä on       

yhteensä 2 kg magneettitasoitetta per 1 m2. 

VALMISTELU 
Tarkasta pinta, varmista että se on puhdas, kuiva ja kestää          

magneettitasoitteen. Peitä reunat, valokatkaisimet tai     

liitännät maalarinteipillä. Levitä Smart White Primeria      

kerrospinnan sulkemiseksi. 

Varmista, että pohjamaali on kuiva, ennen Smart Magnetic        

Plasterin levittämistä 

SEKOITUS 
Kun tasoitepurkki on avattu, sekoita se hyvin. Älä laimenna,         

koska se on käyttövalmis. 

LEVITYS - KERROS 1 
Ammattilaisille, levitä 1 kg per 1 m2 tai 1,2 mm kerros           

käyttämällä teräslastaa. 

Muut käyttäjät, punnitse 1 kg tasoitetta vaa’alla. Levitä         

tämä 1 m2 alueelle tasoituslastalla. Kun se on levitetty,         

tasoita se tasaisesti koko alueelle lyhyellä maalaustelalla.       

Toista tämä seuraavalle 1 m2 alalle. 

 

TASOITA - KERROS 1 
Kun tasoite on osittain kuivunut, tasoita pinta teräslastalla,        

ennen kuin se kuivuu täysin. Anna tämän kerroksen kuivua         

vähintään kuusi tuntia ennen seuraavan kerroksen      

levittämistä. 

LEVITYS - KERROS 2 
Levitä toinen kerros toistamalla vaihe 4. 

TASOITA - KERROS 2 
Odota n. 1 - 2 tuntia tai kunnes tasoite on osittain kuiva.            

Tasoita pinta sitten teräslastalla, ennen kuin se kuivuu        

täysin. Kostuta pintaa tarvittaessa hieman vedellä      

tasoituksen aikana. 

TARKASTA PINTA 
Tarkasta, onko pinta epätasainen tai jos siinä on virheitä         

toisen tasoitekerroksen kuivuttua. Jos näin on, levitä ohut        

tasoitekerros ja levitä se tasaisesti pinnalle      

suorareunaisella lastalla tasaisen pinnan varmistamiseksi. 

ANNA KUIVUA JA TASOITA 

TARVITTAESSA 
Anna pinnan kuivua vähintään 24 tuntia. Kun se on kuiva,          

hio kevyesti ja poista mahdolliset epätasaisuudet. 

 
 
Seinä on valmis käyttöön magneettipintana tai magneettipohjana valitsemallesi viimeistelylle.  

Smart Magnetic Surfacen käyttö 

Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi, suosittelemme Smart Neo -magneettien tai neodyymistä valmistettujen magneettien käyttämistä, jotka             

ovat saatavissa paikalliselta Smarter Surfaces -kumppanilta tai osoitteesta www.smartersurfaces.fi 
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Pinta on käyttövalmis 24 tunnin kuluttua. 

Minusta tulee Smarter Surface: 

Päivämäärä  Kellonaika  
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