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Plain
Fiona Plain og Plain Smooth er veggbekledninger som har til formål å
dekke over strukturen fra glassvev i fin og middels struktur og er derfor et
alternativ til helsparkling.

Produktbeskrivelse
Veggbekledning beregnet til å dempe strukturen fra glassvev i fin og
middels struktur. Gir en litt ru, filtaktig overflate som anbefales til
etterfølgende overmaling. Veggbekledningen er fremstilt av fiberfilt, som
på baksiden er belagt med akrylskum.

Demper struktur fra underlaget

Filtaktig overflate

Alternativ til helsparkling

Anvendelse

Brukes til oppsetting på underlag av glassvev i tørre rom.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast, svakt sugende og egnet til overflatebehandling.

Behandling

Løstsittende materiale og maling fjernes ved rengjøring og sliping. Sugende og porøse underlag grunnes. Harde, glatte
underlag mattslipes og grunnmales.

Påføring

Veggbekledningen skjæres i lengder med tillegg på 5-10 cm til bruk for renskjæring langs tak og gulv. Vevlim påføres veggen
i rikelig mengde og jevn lagtykkelse. 1 liter til 2-3 m2. La limet tørke litt på veggen slik at det er "nappetørt".
Veggbekledningen oppsettes kant-i-kant og banene trykkes fast med vevsparkel eller tapetbørste. Vær omhyggelig med å
fjerne eventuelle luftlommer. Renskjæring langs gulvlister m.m. foretes etter oppsetting med egnet tapetkniv. Bruk ev.
stålbredsparkel til lå styre kniven med. Overskytende lim fjernes omgående med fuktig svamp. Grunnmales når kledningens
overflate er tørr. Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av feste og resultat.

Forventet resultat

Ensartet bekledd overflate. Ujevnheter fra underlaget kan forekomme. Ferdigbehandles med dekkende maling i ønsket glans
og farge. Belast overflaten med forsiktighet til behandlingen er helt gjennomherdet.

[taATDSUsefullInfo]

Verktøy: Langhåret malerrulle til påføring av limet. Linjal og egnet kraftig tapetserkniv. Tapetbørste, stålsparkel, saks, svamp,
tommestokk og blyant.

God praksis



Produkt type Filt og vev

Rengjøring av verktøy osv. Vann

[taATDSWorkableTemperature] Min. +18°C

Anbefalt lim: Vegglim med tørrstoff over 20 %

OBS!

Sørg for god utlufting under og etter oppsetting.

[taATDSSupplementalText]

Fjern mest mulig lim fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp. Lever det på den lokale
gjenbruksstasjonen. Minimer ditt malingsavfall ved på forhånd å beregne hvor mye som skal brukes. Oppbevar overskytende
maling korrekt, slik at rester kan anvendes og miljøpåvirkning dermed minimeres.
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