KABRIC

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

Del dit DETALE-projekt

DK

Del dit helt eget DETALE projekt eller find massevis af inspiration i andres projekter på Instagram
under #detalecph. Vi modtager meget gerne
billeder til deling på hello@detalecph.com

Del ditt DETALE-prosjekt

NO

Del ditt helt eget DETALE prosjekt eller finn masse
inspirasjon i andres prosjekter på instagram
under #detalecph. Vi vil gjerne motta bilder som
vi kan dele, på hello@detalecph.com

Dela ditt DETALE-projekt

SE

Dela ditt helt eget DETALE-projekt eller hitta
massor av inspiration i andras projekt på
instagram under #detalecph. Vi tar gärna emot
bilder för delning på hello@detalecph.com

Share your DETALE-project

UK

Share your DETALE project or find lots of
inspiration from other projects on instagram
#detalecph. We are happy to receive pictures
to share at hello@detalecph.com

Du behöver
Med spartel:
2 Spatlar på 15–35 cm
1 Målarrulle till applicering av KABRIC
Rollertråg eller hink
Skydd i form av plast eller papp
Maskeringstejp
Sandpapper korn 180–220

Med pensel:
1 bred pensel på ca. 10 cm
1 Målarrulle till applicering av KABRIC
Rollertråg eller hink
Skydd i form av plast eller papp
Maskeringstejp
Sandpapper korn 180–220

Gör dig redo
Ytan skall vara jämn, torr och solid. Ojämna underlag
skall jämnas ut med passande spackelmassa och
absorberande underlag skall grundmålas.

Härdningstid och hållbarhet
KABRIC har samma hållbarhet som en vägg målad i
färgglans 5. Produkten behöver i de flesta tillfällen ingen
ytterligare behandling. Om väggen däremot är utsatt för
extra slitage rekommenderar vi KABRIC Topcoat som
kan köpas hos alla DETALE-återförsäljare.

Välj mellan applicering med pensel eller spackel och
sätt din personliga touch på både process och resultat.
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Spartel

Avgränsa området som skall behandlas med maskeringstejp. Spackla hela väggen utan uppehåll,
så att du arbetar ”våt i våt”. KABRIC appliceras med hjälp av en målarrulle i asymmetriska rörelser
och dras därefter ut med hjälp av en spatel. Metoden upprepas tills hela området är täckt av ett
tunt men täckande lager. Undgå att rulla för stora områden åt gången. Se till att ha tillräckligt med
KABRIC på målarrullen så att du kan fördela produkten på väggen utan problem. Notera att fläckvis
spackling och skarvar syns tydligt. Låt väggen torka i 3–4 timmar innan du applicerar lager två.
Tips: bäst effekt uppnås när du spacklar i mjuka bågar och undgår att spackla åt samma håll.

Slipa ned eventuella skarvar innan du applicerar lager två med KABRIC. Spackla hela väggen med
samma teknik som för lager ett. Ju tunnare lager två är, desto mer levande blir resultatet. Försök
att undvika spackelkanter.
Avlägsna maskeringstejpen innan KABRIC torkar. Låt väggen torka till nästkommande dag innan
du tar den i bruk eller applicerar Topcoat.

Pensel

Avgränsa området som skall behandlas med maskeringstejp. Måla hela väggen utan uppehåll.
KABRIC fördelas med hjälp av en målarrulle i asymmetriska rörelser och penslas efterföljande.
Metoden upprepas tills hela området är täckt av ett tunt men täckande lager. Undgå att rulla
för stora områden åt gången, se till att arbeta ”våt i våt”. Se till att ha tillräckligt med KABRIC på
målarrullen så att du kan fördela produkten på väggen utan problem. Se till att ha tillräckligt med
KABRIC på penseln/målarrullen så att du kan fördela produkten på väggen utan problem. Notera
att fläckvis applicering syns tydligt. Låt väggen torka i 3–4 timmar innan du applicerar lager två.
Tips: bäst effekt uppnås när du penslar i mjuka, böjda rörelser eller med korta korsande
penseldrag.

Slipa bort eventuella ojämnheter innan du applicerar lager två med KABRIC. Måla hela väggen
med samma teknik som för det första lagret. Ju tunnare lager två är, desto mer levande blir resultatet. Undvik spackelkanter.
Avlägsna maskeringstejpen innan KABRIC torkar. Låt väggen torka till nästkommande dag innan
du tar den i bruk eller applicerar Topcoat.
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