
Produktdatablad

Plain
Fiona Plain og Plain Smooth er vægbeklædninger, der har til formål at
dække over strukturen fra glasvæv i fin og mellem struktur og er således et
alternativ til fuldspartling.

Egenskaber
Vægbeklædning beregnet til at sløre strukturen fra glasvæv i fin til mellem
struktur. Giver en lidt ru, filtagtig overflade, som anbefales til efterfølgende
overmaling. Vægbeklædningen er fremstillet af fiberfilt, som på bagsiden
er belagt med akrylskum.

Slører strukturer fra underlaget

Filtagtig overflade

Alternativ til fuldspartling

Anvendelse

Anvendes til opsætning på underlag af glasvæv i tørre rum.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast, svagt sugende og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning. Meget sugende og porøse underlag grundes. Hårde,
glatte underlag matslibes og grundmales.

Påføring

Vægbeklædningen afskæres i baner med tillæg på 5-10 cm til brug for renskæring langs loft og fodpanel. Klæber påføres i
rigelig mængde på væggen i ensartet lagtykkelse. 1 liter til 2-3 m2. Lad klæberen tørre lidt efter påføring, så den er
"nappetør". Vægbeklædningen opsættes kant-til-kant og banerne fasttrykkes med vævspartel eller tapetbørste. Vær
omhyggelig med at fjerne eventuelle luftlommer. Renskæring langs fodpanel m.m. foretages efter opsætning med cutterkniv.
Brug evt. stålbredspartel til at styre kniven med. Overskydende klæber fjernes omgående med fugtig svamp. Grundmales
når beklædningens overflade er tør. Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Forventet resultat

Ensartet beklædt overflade. Ujævnhed hidhørende fra underlaget kan forekomme. Færdigbehandles med dækkende maling i
ønsket glans og kulør. Belast overfladen med forsigtighed til behandlingen er fuldt gennemhærdet.

Tips

Værktøj: Langhåret malerrulle til påføring af klæber. Lineal og cutterkniv. Vævspartel eller børste, stålbredspartel, saks,
svamp, tommestok og blyant.

God praksis



Produkttype Filt og væv

Rengøring af værktøj m.v. Vand

Arbejdstemperatur Min. +18°C

Anbefalet klæber: Vævlim med tørstof over 20 %

OBS!

Sørg for god udluftning under og efter opsætning.

Supplerende Info

Fjern mest mulig klæber fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale
genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende
maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.
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