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Underlag Behandling

Kakel Ojämna ytor som kakel måste 
jämnas till en slät yta med 
Smooth Prepare innan du ap-
plicerar KABRIC Floor.

Lamellparkett Både Prepare och Smooth 
Prepare kan användas på 
lamellparkett. Om du vill vara 
helt säker på att parkettgolvet 
inte kan synas igenom den 
färdiga behandlingen måste 
Smooth Prepare användas.

Betong Prepare rekommenderas 
på betong om betonggolvet 
är 100% jämnt. Om det 
finns fördjupningar, hål eller 
ojämnheter och om ytan är 
grov, fyll i med Smooth Prepare, 
varefter hela området grundas 
med Prepare.

Linoleum Både Prepare och Smooth 
Prepare kan användas på 
linoleum. Vi rekommenderar 
Prepare om ytan är helt jämn.

Terrazzo Både Prepare och Smooth 
Prepare kan användas på 
terrazzo. Vi rekommenderar 
Prepare, om ytan är helt jämn 
utan hål och reparationer.

Laminat Både Prepare och Smooth 
Prepare kan användas på 
laminat. Vi rekommenderar 
Prepare, om ytan är helt jämn.

FÖR KABRIC Floor

Se till att ytan är helt slät, ren, torr och fast. Avgränsa 
området med maskeringstejp och applicera sedan 
Prepare med en rulle och / eller pensel i ett tunt, 
ogenomskinligt lager. Låt produkten torka i min. 6 
timmar före omarbetning. Slipa bort ojämnheter 
med sandpapper (korn 180) och dammsuga ytan 
noggrant. Låt tejpen vara kvar tills nästa behandling.

ETTER KABRIC Floor

När alla processer är klara är det viktigt att 
golvsystemet torkas och härdas ordentligt. 
På baksidan av produkterna kan du läsa om 
härdningstider för varje komponent.

När KABRIC Floor är härdat noggrant kan ytan 
rengöras med förtunnade och milda tvättmedel utan 
slipmedel. Använd alltid rengöringsverktyg som inte 
repar ytan.

Vi rekommenderar att du använder filtkuddar under 
möbler för att ta hand om det nya golvet på bästa 
möjliga sätt.



1. Välj en grunnare

Prepare
Se till att ytan är helt slät, ren, torr och fast. Avgränsa 
området med maskeringstejp och applicera sedan 
Prepare med en rulle och / eller pensel i ett tunt, 
ogenomskinligt lager. Låt produkten torka i min. 6 
timmar före omarbetning. Slipa bort ojämnheter 
med sandpapper (korn 180) och dammsuga ytan 
noggrant. Låt tejpen vara kvar tills nästa behandling. 

Smooth Prepare 
Kom ihåg lämplig skyddsutrustning vid hantering 
och applicering af Smooth Prepare, som är en 
epoxiprodukt. 
 
Se till att din yta naturligt avgränsas av lister, 
dörrlister eller liknande, så att produkten inte rinner 
utåt på oönskade ytor. Häll sedan komponenterna A 
och B i en tom hink (minst 15 liter) och rör långsamt 
om i 1 min. med en maskinblandare. Lägg sedan till 
Smooth Prepare Filler gradvis och fortsätt att röra 
långsamt. För maximal fyllningskapacitet, använd 
hela hinken. Rör om i 3-4 minuter tills massan är 
tjock och jämn. När komponenterna har blandats 
måste massan appliceras inom 35 minuter.
 
Häll en liten del av massan i ett hörn och bred sedan 
ut massan med en spackel. En tandspackel kan 
användas. Metoden upprepas, utan att stanna, tills 
hela området är täckt. Se till att ytan är så slät och 
jämn som möjligt. Låt området torka min. 16 timmar 
före målning och högst 20 timmar om ytan är grov 
och slipning är nödvändig. Rester av produkten och 
verktygen kastas som farligt avfall. 
 
Tips: Smooth Prepare kan användas utan 
Filler om så önskas, som en stabilisator för 
underlaget utan fyllning.

.

2. KABRIC Floor 

Se till att ytan är 100% jämn och slät innan du 
applicerar KABRIC Floor. Fördjupningar fylls med 
Smooth Prepare och höga oegentligheter slipas bort.
 
Se till att området är avgränsat med tejp. Öppna 
KABRIC Floor hinken och rör om tills du får en 
jämn konsistens. Applicera nu ett tunt, jämnt 
och ogenomskinligt lager på hela området, med 
en lagom bred spackel. Låt området torka i min. 
5 timmar och ta sedan bort tejpen. Slipa bort 
eventuella ojämnheter med sandpapper (korn 120-
180) och dammsuga ytan noggrant.
 
Avgränsa området igen med maskeringstejp. KABRIC 
Floor rörs ihop till en jämn konsistens och massan 
appliceras igen i ett tunt och ogenomskinligt lager 
efteråt. Observera att övergångar kommer att synas. 
Försök därför att arbeta vått-i-vått och undvik synliga 
övergångar genom att arbeta i det område du redan 
har applicerat. Effekten kommer från det sätt som 
det spacklas. Var noga med att spackla i mjuka, 
böjda rörelser och undvik spackling i samma riktning. 
Låt området torka min. 5 timmar och ta sedan bort 
tejpen. För ett extra mjukt resultat kan hela ytan 
slipas igen efter det andra lagret med korn 180. 
Dammsuga ytan noggrant

3. Välj en lack

Strongcoat Matt / Strongcoat Silk 
Avgränsa området med maskeringstejp och se 
till att ytan är helt ren innan du applicerar lacken. 
Skaka färgen noggrant och häll den över på ett 
rollertråg. Applicera sedan ett lag på hela området. 
Vi rekommenderar en pensel för kanterna och en 
rulle för de stora ytorna. Se till att rulla i långa, raka 
banor och ha ett jämnt tryck på rullen längs vägen. 
Processen upprepas tre gånger. Låt området torka 
i 2 timmar mellan varje skikt. Tejpen kan tas bort 2 
timmar efter att det sista lagret applicerats.

Strongcoat Extra 
Avgränsa området med maskeringstejp och se till 
att ytan är helt ren innan du applicerar lack. Häll 
först komponent A och sedan komponent B i en ren, 
tom hink. Blanda lacket noggrant med en rörsticka 
i 2-3 minuter. Lacken hälls på ett rollertråg och den 
första beläggningen appliceras. Vi rekommenderar 
en pensel för kanterna och en rulle för de stora 
ytorna. Undvik för tunna lager och se till att rulla i 
långa, raka banor. Processen upprepas tre gånger 
över 24 timmar. Var noga med att röra i lacken före 
varje lager. Låt området torka i 3 timmar mellan varje 
skikt.  Tejpen kan tas bort 3 timmar efter att det sista 
lagret applicerats.
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Sticky Note
luft imellem afsnit, som foroven. 


