
KC14
Bruksguide KC14 Classic & KC14 Raw

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

Del ditt DETALE-prosjekt 

Del ditt helt eget DETALE-prosjekt eller finn masse-
vis av inspirasjon i andres prosjekter på Instagram 
under #detalecph. Vi mottar gjerne 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 tar gjerne imot konstruktive tilbakemeldinger  
på hello@detalecph.com

Holdbarhet 

KC14 Classic og KC14 Raw herdes først etter 2-3 
uker. Vær oppmerksom på at veggen aldri blir helt 
hard og derfor kan være utsatt for støt og riper. 
Ved 2 lag med Topcoat, oppnås en støavvisende 
overflate som tilsvarer malingsglans 10. Dvs. at 
veggene kan vaskes. Vi anbefaler ikke å bruke 
KC14 bak komfyren, da overflaten ikke er  
motstandsdyktig mot fettmerker.

Vedlikehold

KC14 Classic og KC14 Raw kan vedlikeholdes med 
Topcoat 1-2%. Topcoat kan tilsettes vaskevannet 
etter behov. Veggen skal rengjøres med milde 
vaskemidler.



2

4

Du trenger 

2 sparkelspader på ca. 15 cm-35 cm.
Sandpapir korn 180-200 (se punkt 2)
Tildekning, f.eks. papp, plast og maskeringsteip
En myk støvkost
Mikrofiberklut til Topcoat (evt. håndsprøyte)

Forberedelse 

Veggen skal være jevn, tørr, bæredyktig og ensartet 
sugende. Er du i tvil bør veggen grunnes først. Få 
eventuelt ytterligere rådgivning hos din DETALE- 
forhandler. Det er viktig å dekke til grundig så  
uønskete sparkelflekker unngås. Slipearbeidet  
mellom påføringen av lagene med sparkel støver.

Sett opp maskeringsteip i forhold til det areal som 
skal sparkles. Hele veggen sparkles i en omgang. 
Vær oppmerksom på at flekksparkling og overgan-
ger vil ses tydelig. Laget påføres i et jevnt, dekkende 
lag av 2-3 mm tykkelse. Fjern maskeringsteipen 
før sparkelen tørker. La veggen tørke i minimum 
16 timer.

Tips: Effekten fremkommer av måten det sparkles 
på. Sørg for å sparkle i jevne buer og unngå å 
sparkle i samme retning. 

Slip eventuelle kanter og flekker vekk før det andre 
laget med sparkel påføres. Med KC14 Classic skal 
du bruke korn 180 og med KC14 Raw skal du bruke 
korn 120. Hele arealet tørkes av med en myk  kost. 

Sett nok en gang maskeringsteip opp. Hele veggen 
sparkles i en omgang. Det andre laget må ikke 
være for tynt, da det blir en risiko for å slipe gjen-
nom og gi synlige flekker. Fjern maskeringsteipen 
før sparkelen tørker og la deretter veggen tørke i 
minimum 16 timer.

Sørg for at veggen er helt tørr før slipingen påbegyn-
nes. Tildekk grundig, også møbler da slipearbeidet 
støver mye. Hele det sparklede arealet slipes for 
hånd i sirkler, til man får en ensartet overflate. Med 
KC14 Classic skal du bruke korn 180 og med KC14 
Raw skal du bruke korn 120. 

Unngå å slipe gjennom da dette vil tydelig synes. 
Slipemaskin må ikke benyttes! Hele arealet tørkes 
av med en myk kost. La tildekningen forbli til neste 
trinn, da Topcoaten er veldig vanskelig å fjerne fra 
uønskede steder.

Sett nok en gang maskeringsteip opp. Påfør 
Topcoat med en mikrofiberklut i to omganger med 
1-2 timers mellomrom. Hele arealet utføres i en 
omgang. Dråper og løpere vil tydelig synes og bør 
unngås. Arealet finslipes med korn 220 for å oppnå 
glatthet. Støv tørkes av med en fuktig klut.

Tips: Håndsprøyte kan brukes. Sprøyt kun små 
arealer av gangen og jevn ut med mikrofiberklut 
før Topcoaten setter seg. Et tredje lag kan påføres 
hvis arealet er utsatt for slitasje.
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