
Produktdatablad

Modern walls 231 Medium Förgrundad
Filt och väv för uppsättning på vägg och tak. Ger ett estetiskt intryck med
eller utan mönster beroende på vald design. Stärker ytan och motverkar
sprickbildning. Färdigbehandlas med täckmålning i önskad glans och
kulör.

Produktbeskrivning
Förbehandlad kvalitetsglasväv med medium struktur för uppsättning på
väggar i tak. Lätt att sätt upp. Mättad yta som i normala fall inte kräver
grundfärg.

Förhandlad

Enhetlig yta

Motverkar sprickbildning

Användning

Uppehållsrum, korridorer, entré, kontor, kök, toalett, affärslokaler, klinik och butik. Använd inte till ytor med krav på vatten-
och fukttätt våtrumsskydd. Betong, lättbetong, puts, gipsskivor och fibergips.

Underlag

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

Behandling

Lössittande material och målarfärg avlägsnas genom rengöring och slipning. Befintlig tapet avlägsnas. Smuts, spill, fett och
smittande material avlägsnas under rengöring. Vattenlöslig missfärgning, nikotin och sot rengörs och behandlas med
blockerande grundmålning. Hårda, släta underlag mattslipas och grundmålas. Sprickor, ojämnheter och hål utjämnas med
spackel. Absorberande och porösa underlag grundas.

Applicering

Glasväv skärs i en längd som motsvarar den yta som ska täckas + 10 cm för kantskärning. Applicera lim jämnt på
underlaget, 1–2 våder åt gången. Sätt upp remsorna kant i kant. Tryck ut luftbubblor med en vävspackel. Skär bort filt som
skjuter ut över intilliggande ytor. Torka av överflödigt lim med en svamp och ljummet vatten. Utför alltid provbehandling för att
verifiera och godkänna vidhäftning och resultat

Förventat resultat

Enhetlig jämn och mättad yta som i normala fall inte kräver grundfärg. Ojämnheter i underlaget kan förekomma.
Färdigbehandlas med täckande färg i önskad glans och kulör. Bästa resultat uppnås vid två behandlingar. Belasta ytan med
försiktighet tills behandlingen är helt genomhärdad.

Användbar information

Säkerställ god ventilation under och efter uppsättning.

Tips



Rengöring av verktyg osv. Vatten

Förvaring Förvaras torrt och rent

Arbetstemperatur Min. +10°C

Förhandlad glasväv 120 g/m² Rekommenderat lim: Flügger Adhesive 377 Easy

Kompletterande info

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.

Tekniska data

Nuvarande TDS version
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