KABRIC
Bruksguide

Easy to apply and pleasing to your senses
Share your story #detalecph

Del ditt DETALE -prosjekt
Del ditt eget DETALE-prosjekt eller finn masse
inspirasjon i andres prosjekter på instagram under
#detalecph. Vi tar gjerne i mot bilder til deling på
hello@detalecph.com.

Følg våre prosjekter
Finn oss på facebook og Instagram under navnet
DETALE CPH eller besøk oss på detalecph.com. Vi
vil gjerne motta konstruktive tilbakemeldinger på
hello@detalecph.com.

Forberedelse
Overflaten skal være jevn, tørr og bæredyktig.
Ujevne underlag skal utjevnes med egnet sparkelmasse og sugende underlag skal grundes.

Slitestyrke
KABRIC har en slitestyrke som tilsvarer en malt
vegg med glans 5. Produktet kan i de fleste tilfeller
brukes uten annen behandling. På vegger som
utsettes for større slitasje, så anbefaler vi KABRIC
Topcoat, som man kan bestille ved siden av, hos en
DETALE forhandler.

Påføring med sparkel

Påføring med pensel

Du skal bruke
2 sparkler på 15-35 cm
Malerulle til påføring av KABRIC
Rullebrett- eller rullebøtte
Tildekking av papp eller plastikk
Maskeringstape
Sandpapir – korn 180-220

Du skal bruke
1 bred pensel på ca. 10 cm, samt en liten malerpensel til kanter.
Malerrulle til påføring av KABRIC
Rullebrett- eller rullebøtte
Tildekking av papp eller plastikk
Maskeringstape
Sandpapir korn 180-220
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Avgrens det ønskede areal med maskeringstape.
Hele veggen skal utføres på en gang, uten opphold.
KABRIC påføres med en malerulle i asymmetriske
streker, og etterpå trekkes produktet utover med
sparkel. Metoden gjentas inntil hele arealet er utfylt
med et tynt, dekkende lag. Unngå å rulle KABRIC
på i for store arealer om gangen, sånn at du alltid
arbeider «vått i vått». Sørg for å ha nok KABRIC på
rullen, sånn at du lett kan fordele produktet på
veggen. Vær oppmerksom på at plettsparkling og
overganger sees tydelig.La veggen tørke i minimum
3-4 timer innen 2. lag påføres.
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Tips: Effekten oppstår ut fra måten det blir
sparklet på. Sørg for å sparkle i bløte buer og
unngå å sparkle i samme retning.
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Slip eventuelle overganger vekk, før 2. lag KABRIC
påføres. Hele veggen utføres igjen med samme
teknikk. Jo tynnere 2. laget er, desto mere levende
blir uttrykket. Forsøk å unngå kanter fra spartklingen.
Fjern maskeringstapen før KABRIC tørker, og la
deretter veggen tørke til dagen etter, innen man
påfører Topcoat eller går i gang med å henge opp
evt. hyller eller bilder.

Avgrens det ønskede areal med maskeringstape.
Hele veggen skal utføres på en gang, uten opphold.
KABRIC fordeles med malerrullen i asymmetriske
streker, og etterpå så pensles området over med
en pensel. Metoden gjentas inntil hele arealet er
utfylt med et tynt, dekkende lag. Unngå å rulle
KABRIC på i for store arealer om gangen, sånn
at du alltid arbeider «vått-i-vått». Sørg for å ha
nok KABRIC på rullen, sånn at du lett kan fordele
produktet på veggen med penselen. Vær oppmerksom på at plettsparkling og overganger sees
tydelig. La veggen tørke i minimum 3-4 timer innen
2. lag påføres.
Tips: Effekten oppstår ut fra måten veggen lages.
Vi anbefaler å pensle korte, kryssende strøk eller
i bløte buer.
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Slip eventuelle overganger vekk, før 2. lag KABRIC
påføres. Hele veggen utføres igjen med samme
teknikk. Jo tynnere 2. laget er, desto mere levende
blir uttrykket.
Fjern maskeringstapen før KABRIC tørker, og la
deretter veggen tørke til dagen etter, innen man
påfører Topcoat eller går i gang med å henge opp
evt. hyller eller bilder.

