
KC14

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
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Du behöver 

2 spatlar på ca. 15 cm-35 cm

Sandpapper korn 180-220

Skydd, t.ex. papper, plast och maskeringstejp

En mjuk dammtrasa

En microfiberduk till Topcoat (evt. färgspruta)

 
Gör dig redo 

Väggen skall vara jämn, torr, stabil samt enhetligt 

absorberande. Om du är osäker på att din vägg upp-

fyller dessa krav bör du grundmåla väggen först. Är du 

dessutom osäker på om det är fukt i väggen bör du un-

dersöka detta med hjälp av en fuktmätare. Det är viktigt 

att du täcker övriga områden som inte skall behandlas 

ordentligt, då både Topcoat- och spackelfläckar är svåra 

att ta bort från oönskade ställen. Dessutom dammar 

slipningen. 

Härdningstid och hållbarhet 

Det tar cirka 2–3 veckor för KC14 att härda. Notera att 

en KC14-vägg aldrig blir stenhård, och därför är känslig 

för stötar och rispor. När du applicerar lager nummer 

två med Topcoat, får väggen en smutsavvisande yta 

som motsvarar färgglans 10. Det betyder, att det är 

möjligt att tvätta väggen. Vi rekommenderar inte att du 

använder KC14 bakom din spis, då ytan inte är resistent 

mot stänk.

KC14 kan upprätthållas med Topcoat. Tillsätt 5-10% 

Topcoat i tvättvattnet efter behov. Väggen rengörs med 

milda tvättmedel.
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Avgränsa området som skall behandlas med maskeringstejp. Spackla hela väggen utan uppehåll. 

Applicera ett jämnt lager med en tjocklek på 2-3 millimeter. Notera att fläckvis spackling och  

skarvar syns tydligt. Ta bort maskeringstejpen innan spacklet torkar och låt väggen torka i minst  

16 timmar. 

Tips: Effekten kommer från hur spacklen appliceras. Se till att spackla i vanliga bågar och 

undvik att spackla i samma riktning.

Slipa bort eventuella kanter och fläckar innan du applicerar spackellager nummer två. 

Vi rekommenderar korn 180 för detta. Damma av hela området med en mjuk dammtrasa.

 

Sätt upp ytterligare en omgång maskeringstejp. Spackla hela väggen utan uppehåll. Lager nummer 

två får inte vara för tunt då det ökar risken för genomslipning vilket i sin tur kan ge mörka om-

råden på väggen. Ta bort maskeringstejpen innan spacklat torkat och låt därefter väggen torka i 

minst 16 timmar.

Se till att väggen är torr innan du börjar slipa. Då slipningen dammar mycket är det viktigt att du 

täcker över möbler och annat runt omkring ordentligt. Slipa försiktigt hela det begränsade område 

i cirklar med korn 180-220 tills ytan är jämn. Genomslipningar syns tydligt och bör därför undgås. 

Använd dig inte av inte maskinell slipning! Damma hela området ordentligt med en mjuk damm-

trasa. Låt övertäckningen sitta till nästa fas då Topcoaten är svår att ta bort från oönskade ställen.

Sätt upp maskeringstejp igen. Doppa Topcoat på med microfiberduk av två gånger, med 1-2 tim-

mars intervall. Hela området görs på en gång. Löpare kan ses tydligt och bör undvikas.

Låt Topcoat torka i 2-3 timmar, slip sedan området med sandpapper 220 för att uppnå jämnhet. 

Damm av med en fuktig trasa.

Tips: Du kan använda en färgspruta. Spruta endast ett litet område åt gången och dutta 

därefter med en microfiberduk innan Topcoaten har satt sig. Om området är utsatt för 

slitage kan ett tredje lager Topcoat vara lämpligt.

Lycka till med ditt KC14 projekt. Kom ihåg att njuta av den 
kreativa processen lika mycket som ditt personliga resultat.
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