
Produktdatablad

Plain
Fiona Plain och Plain Smooth är väggbeklädnader som är avsedda för att
täcka över strukturen från glasväv i fin och medium kvalitet och är därmed
ett alternativ till bredspackling.

Produktbeskrivning
Väggbeklädnad avsedd för att dölja strukturen från glasväv i fin och
medium struktur. Ger en fin, filtliknande yta, som kan målas över eller
tapetseras. Väggbeklädnaden är framställd av fiberfilt, som på baksidan
är akrylskumbehandlad.

Döljar strukturer från underlaget

Filtliknande yta

Alternativ till bredspackling

Användning

Används till uppsättning på underlag av glasfiberväv i torra rum.

Underlag

Ska vara rent, torrt, fast, svagt sugande och lämpligt för ytbehandling.

Behandling

Lössittande material och färg avlägsnas genom rengöring och slipning. Absorberande och porösa underlag grundas. Hårda,
blanka underlag mattslipas och grundmålas.

Applicering

Beklädnaden skärs i våder med ett tillägg på 5-10 cm som används vid skärning längs tak- och fotlister. Vävlim limmas i en
generös mängd på väggen till enhetligt skikt. 1 liter till 2-3 m2. Låta limmet torka lite på väggen, så den är "klibbig".
Beklädnaden sätts upp kant i kant och slätas till med ett vävverktyg eller tapetborste. Var noggrann med att få bort
luftblåsorna. Renskärning mot golvlisten görs med cutterkniv. Använd en stålspackel för att skära rakt. Överskott av lim tas
bort omgående med en fuktig svamp. Grundmålas när beklädnadens yta har torkat. Utför alltid provbehandling för att verifiera
och godkänna vidhäftning och resultat.

Förventat resultat

Enhetligt beklädda yta. Ojämnheter härrörande från underlaget kan förekomma. Färdigbehandlas med täckande färg i
önskad glans och kulör. Belasta ytan med försiktighet tills behandlingen är helt genomhärdad.

[taATDSUsefullInfo]

Verktyg: Långhårig målarrulle för limmet. Linjal och cutterkniv. Vävverktyg eller borste, stålspackel, sax, svamp, tumstock
och blyertspenna.

Tips



Produkttyp Filt och väv

Rengöring av verktyg osv. Vatten

[taATDSWorkableTemperature] Min. +18°C

Rekommenderat lim: Vävlim med torrhalt över 20 %

OBS!

Säkerställ god ventilation under och efter uppsättning.

[taATDSSupplementalText]

Ta bort så mycket lim som möjligt från verktyg före rengöring. Häll inte rest av flytande färg i avlopp, överlämna den till den
lokala återvinningsstationen. Minimera ditt färgavfall genom att i förväg beräkna hur mycket som kommer att användas.
Förvara överskottsfärg på ett riktigt sätt så att rester kan användas, vilket minimerar miljöpåverkan.
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