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TÄRKEÄÄ! Lue ohjeet tarkasti asennuksen onnistumiseksi.

Varaathan riittävästi aikaa asentamista varten, maalaamista ei voi jättää kesken komponenttien sekoittamisen jälkeen.
HUOM! Pakkauksesta löytyvien suojakäsineiden lisäksisuosittelemme käyttämään suojalaseja. Jos maalia joutuu silmiin huuhtele hyvin 
ja ota tarvittaessa yhteys lääkäriin.

1. MITTAA alue tarkasti
Mittaa käsiteltävä alue varmistuaksesi että sinulla on tarpeeksi maalia.
Maali riittää vain pakkauksen osoittamalle pinta-alalle. Älä levitä maalia suuremmalle alueelle. Jos maalia ei ole riittävästi ei tuote toimi 
tarkoituksenmukaisesti. Epäselvissä tilanteissa kysy apua. 

2. TASOITA pinta
• Tarkasta pinta ja täytä kaikki reiät ja halkeamat seinätasoitteella
• Anna tasoitteen kuivaa kunnolla
• Hio pinta. Voit käyttää pakkauksen mukana tulevaa hiomapalaa
• Lopullisen Smart Wall Paint –pinnan tasaisuus ja laatu riippuvat täysin pohjan tasaisuudesta!

3. POHJAMAALAUS
VALKOINEN Smart Wall Paint vaatii aina vesiliukoisen pohjamaalin. Hio valkoisen pohjamaalin pinta sileäksi pohjamaalauksen jälkeen! 
Huom! Käytä aina vesiliukoista pohjamaalia.

LÄPINÄKYVÄN Smart Wall Paintin kanssa on suositeltavaa käyttää pohjamaalia, kun
- maalataan uudelle puulle tai komposiitille (2 kerrosta läpinäkyvää pohjamaalia)
- maalataan uudelle huokoiselle tai kuivalle materiaalille, kuten betonille tai rappaukseen (2 kerrosta läpinäkyvää pohjamaalia)
- maalataan huokoiselle pinnalle, kuten tapetille (1 kerros läpinäkyvää pohjamaalia)

• Pinnan on oltava puhdas ja kuiva ennen maalausta, puhdista pöly pinnasta käyttämällä puhdasta harjaa tai liinaa
• Sekoita pohjamaali hyvin ennen käyttöä
• Käytä puhdasta, hienoa telaa
• Anna pohjamaalin kuivua kunnolla. Pohjamaali on päällemaalattavissa pohjamaalilla 4 tunnin kuluttua.
• Anna viimeisen pohjamaalikerroksen kuivua 24 tuntia ennen Smart Wall Paint tussitaulumaalia.
• Valkoinen ja läpinäkyvä pohjamaali ovat tilattavissa verkkokaupastamme.

• Kaada pullo(t) A (part A)  maalipurkkiin B (part B) esimerkiksi kuivumista
älä maalaa 

• Sekoita tasaisesti vähintään 5 minuuttia tai tarvittaessa niin kauan kunnes maalit ovat täysin sekoittuneet
• Käytä maali yhden tunnin sisällä aineiden sekoittamisesta
• Sekoittamisen jälkeen Smart Wall Paint –maalia ei voi käyttää myöhemmin uudelleen 

4. Sekoita

5. Maalaa
• Poista irtokarvat telasta ennen käyttöä esimerkiksi maalarinteipillä
• Käytä pakkauksessa tullutta puhdasta telaa
• Maalaa metrin mittainen alue kerrallaan
• Pyöräytä telaa jokaisen kohdan yli kymmenen kertaa
• Siisti reunat pensselillä
• Tarkasta koko alue useasta eri kulmasta katsoen varmistuaksesi ettei pintaan ole jäänyt maalaamattomia kohtia,

eikä maalikerros ole mistään liian ohut
• Jos huomaat pinnassa siihen kuulumattomia paakkuja, karvoja, roskia tai muuta, poista ne välittömästi ennen kuivumista

ja maalaa välittömästi kohta uudelleen 
  

•
• Merkitse ylös päivämäärä, jolloin pinta on valmis käytettäväksi
• Kiinnitä ”Märkää maalia” –kyltti maalatun pinnan viereen
•
• Pinta kiinteytyy 28 päivän ajan maalauksesta. Pyyhi tussin jäljet käytön jälkeen äläkä käytä puhdistamiseen voimakkaita 

pesuaineita

6. Tarkasta
• Tarkasta käsitelty pinta useasta kulmasta välittömästi maalauksen jälkeen, ennen kuivumista
• Voit poistaa maaliin tarttuneet karvat ja roskat pinseteillä
• Tarvittaessa käsittele epätasaiset kohdat ja pintaan syntyneet reiät uudelleen

7. Kuivuminen

HUOM! Maalauksen jälkeen täytä taustapuolella olevat tiedot ja jätä seinän läheisyyteen näkyvälle paikalle. 


