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Underlag Behandling

Klinker Ujævne underlag som klinker 
skal udjævnes til jævn bund 
med Smooth Prepare inden 
KABRIC Floor påføres.

Lamelparket Både Prepare og Smooth 
Prepare kan benyttes på 
lamelparket. Hvis du vil være 
helt sikker på, at parketgulvet 
ikke kan anes igennem den 
færdige behandling, skal 
Smooth Prepare anvendes.

Beton Prepare anbefales på beton, 
såfremt betongulvet er 100% 
jævnt. Eventuelle fordybninger, 
huller eller ujævnheder 
udjævnes med Smooth Prepare, 
hvorefter hele arealet grundes 
med Prepare. 

Linoleum Både Prepare og Smooth 
Prepare kan benyttes på 
linoleum. Vi anbefaler Prepare, 
hvis underlaget er helt jævnt.

Terrazzo Både Prepare og Smooth 
Prepare kan benyttes på 
terrazzo. Vi anbefaler Prepare, 
hvis underlaget er helt jævnt 
uden huller og reparationer.

Laminat Både Prepare og Smooth 
Prepare kan benyttes på 
laminat. Vi anbefaler Prepare, 
hvis underlaget er helt jævnt.

Før KABRIC Floor

Dit nuværende underlag er afgørende for, hvilken 
Primer du skal bruge til dit KABRIC Floor projekt. 

Sørg altid for at dit underlag er rent, tørt og fast 
inden du går i gang. 

Vi anbefaler, at du læser hele denne guide og ser 
tilhørende instruktionsvideo, inden du går i gang 
med dit KABRIC Floor projekt. Det er en god idé at 
lægge en plan for, hvor du starter og slutter hver 
proces for at opnå de bedste arbejdsbetingelser. 
Husk egnet værktøj og værnemidler. Se mere i 
KABRIC Floor Instruktionsvideo, FAQ eller hos 
nærmeste forhandler. 

Efter KABRIC Floor

Når alle processer er gennemført, er det vigtigt, at 
systemet får lov at hærde ordentligt. På bagsiden af 
produkterne kan du læse om tørre- og hærdetider 
for hver komponent.

Når KABRIC Floor er gennemhærdet, kan overfladen 
rengøres med fortyndede, milde rengøringsmidler 
uden slibemiddel. Anvend altid rengøringsgrej, der 
ikke ridser overfladen.

Vi anbefaler, at man bruger filtpuder under møbler 
for at passe bedst muligt på det nye gulv. 



1. Vælg Primer

Prepare 
Sørg for at underlaget er helt jævnt, rent, tørt og 
fast. Afgræns arealet med malertape og påfør 
herefter Prepare med rulle og/eller pensel i et tyndt 
dækkende lag. Lad produktet tørre i min. 6 timer 
inden genbehandling. Slib eventuelle ujævnheder 
væk med sandpapir (korn 180) og støvsug overfladen 
grundigt. Lad tapen sidde til næste behandling. 

Smooth Prepare 
Husk egnede værnemidler ved håndtering og 
påføring af Smooth Preparem som er et epoxy-
produkt. 

Sørg for at dit underlag er naturligt afgrænset af 
fodlister, dørlister eller lignende, så produktet 
ikke flyder ud på uønskede arealer. Hæld herefter 
komponent A og B over i en tom spand (minimum 
15 liter) og omrør min. 1 min. langsomt med 
rørværk. Tilsæt herefter Smooth Prepare Filler 
gradvist og fortsæt langsom omrøring. For maksimal 
udfyldningsevne tilføres hele spanden. Omrør i 
3-4 minutter indtil massen er tyk og ensartet. Når 
komponenterne er mixet, skal massen påføres inden 
for 35 min. 

Hæld en mindre del af massen ud i et hjørne 
og fordel derefter massen ud med en spartel. 
Tandspartel kan benyttes. Metoden gentages, 
uden ophold, til hele arealet er dækket. Sørg for at 
overfladen er så jævn og glat som muligt. Lad arealet 
tørre min. 16 timer inden genbehandling og max 20 
timer hvis overfladen er ru og slibning er nødvendig. 
Rester af produktet og værktøj bortskaffes som 
farligt affald. 
 

Tip: Smooth Prepare kan bruges uden Filler, 
hvis den ønskes som stabilisator af underlag, 
uden udfyldning. 
 

 

2. KABRIC Floor 

Sørg for at overfladen er 100% jævn og glat inden 
påføring af KABRIC Floor. Fordybninger udfyldes med 
Smooth Prepare og forhøjninger slibes væk. 

Sørg for at arealet er afgrænset med tape. Åbn 
KABRIC Floor spanden og omrør til ensartet 
konsistens. Påfør nu et tyndt, jævnt og dækkende 
lag på hele arealet med en egnet bredspartel. Lad 
arealet tørre min. 5 timer og fjern herefter tapen. 
Slib eventuelle ujævnheder væk med sandpapir 
(korn 120-180) og støvsug overfladen grundigt. 

Afgræns endnu en gang arealet med malertape. 
KABRIC Floor omrøres til ensartet konsistens, 
hvorefter massen påføres i endnu et tyndt 
dækkende lag. Bemærk at overgange ses tydeligt.  
Forsøg derfor at arbejde vådt-i-vådt og undgå synlige 
overgange ved at arbejde ind over dit udførte areal. 
Effekten fremkommer af måden der spartles på. 
Sørg for at spartle i bløde buer og undgå at spartle 
i samme retning. Lad arealet tørre min. 5 timer og 
fjern herefter tapen. For en ekstra blød finish, kan 
hele overfladen slibes igen efter 2. lag med korn 180. 
Støvsug overfladen grundigt.

3. Vælg lak

Strongcoat Matt / Strongcoat Silk 
Afgræns arealet med malertape og sørg for, at 
overfladen er fuldstændig ren inden påbegyndelse 
af lak. Ryst lakken grundigt og hæld den over i en 
malerbakke. Herefter påføres et lag på hele arealet. 
Vi anbefaler en pensel til kanterne og en rulle på de 
store flader. Sørg for at rulle i lange, lige baner og 
hold et jævnt tryk på rullen undervejs. Processen 
gentages tre gange. Lad arealet tørre 2 timer 
imellem hvert lag. Tapen kan fjernes 2 timer efter 
sidste lag. 

Strongcoat Extra 
Afgræns arealet med malertape og sørg for, at 
overfladen er fuldstændig ren inden påbegyndelse af 
lak. Hæld først komponent A, og derefter komponent 
B over i en ren, tom spand. Omrør lakken grundigt 
med en rørepind i 2-3 minutter. Lakken hældes over 
i en malerbakke og 1. lag påbegyndes. Vi anbefaler 
en pensel til kanterne og en rulle på de store flader. 
Undgå for tynde lag og sørg for at rulle i lange, lige 
baner. Processen gentages tre gange inden for 24 
timer. Sørg for at røre lakken op inden hvert lag. Lad 
arealet tørre 3 timer imellem hvert lag. Tapen kan 
fjernes 3 timer efter sidste lag.


