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Underlag Behandling

Fliser Ujevne overflater som fliser må 
jevnes ut til en jevn base med 
Smooth Prepare før du påfører 
KABRIC Floor.

Lamellparkett Både Prepare og Smooth 
Prepare kan brukes på 
lamellparkett. Hvis du vil være 
helt sikker på at parkettgulvet 
ikke kan merkes gjennom den 
ferdige behandlingen, så må 
Smooth Prepare brukes.

Betong Prepare anbefales på betong 
hvis betonggulvet er 100% jevnt. 
Hvis det er fordypninger, hull 
eller uregelmessigheter, og hvis 
overflaten er grov, fyll ut med 
Smooth Prepare, og grunn hele 
området med Prepare etterpå.

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

Terrazzo Både Prepare og Smooth 
Prepare kan brukes på terrazzo. 
Vi anbefaler Prepare, hvis 
underlaget er helt jevnt uten 
huller og reparasjoner.

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

Før KABRIC Floor

Sørg alltid for at gulvoverflaten er ren, tørr og fast før 
du begynner.

Vi anbefaler at du leser hele denne guiden og ser 
igjennom instruksjonsvideoen som følger med, før 
du går i gang med KABRIC Floor-prosjektet ditt. 

Det er en god ide å lage en plan for hvor du starter 
og avslutter hver prosess, for å oppnå de beste 
arbeidsforholdene. Husk passende verktøy og 
verneutstyr. Se mer i KABRIC Floor Instruksjonsvideo, 
FAQ eller hos nærmeste forhandler.

Etter KABRIC Floor

Når alle prosesser er fullført, er det viktig at 
gulvsystemet er helt tørt og herdes ordentlig. På 
baksiden av produktene kan du lese om herdetider 
for hver komponent.

Når KABRIC Floor er grundig gjennomherdet, 
kan overflaten rengjøres med fortynnede og 
milde vaskemidler uten slipemiddel. Bruk alltid 
rengjøringsverktøy som ikke riper på overflaten.

Vi anbefaler at du bruker filtputer under møbler for å 
ta best mulig vare på det nye gulvet ditt.



1. Velg en grunner

Prepare 
Sørg for at overflaten er helt jevn, ren, tørr og fast. 
Avgrens området med maskeringstape og påfør 
deretter Prepare med en rulle og / eller børste i 
et tynt, dekkende lag. La produktet tørke i min. 6 
timer før gjennbehandling. Slip bort ujevnheter med 
sandpapir (korn 180) og støvsug overflaten grundig. 
La tapen sitte på til neste behandling.

Smooth Prepare 
Husk egnet verneutstyr når du hånterer og påfører 
Smooth Prepare, som er et epoksyprodukt.

Sørg for at overflaten din er naturlig avgrenset av 
lister, dørlister eller lignende, slik at produktet ikke 
renner ut på uønskede områder. Hell deretter 
komponentene A og B i en tom bøtte (minimum 15 
liter) og rør om sakte  i 1 min. med et blandeverktøy. 
Tilsett deretter Smooth Prepare Filler gradvis og 
fortsett å røre sakte. For maksimal fyllingskapasitet, 
skal hele bøtta brukes.  Rør i 3-4 minutter til massen 
er tykk og jevn. Når komponentene er blandet, må 
massen påføres innen 35 minutter.

Hell en liten del av massen i et hjørne og fordel 
deretter massen med en sparkel. En tannsparkel 
kan brukes. Metoden gjentas, uten å stoppe, til hele 
området er dekket. Sørg for at overflaten er så glatt 
og jevn som mulig. La området tørke min. 16 timer 
før gjennbehandling og maksimalt 20 timer hvis 
overflaten er grov og sliping er nødvendig. Rester av 
produktet og verktøyene kastes som farlig avfall.

Tips: Smooth Prepare kan brukes uten filler om 
ønskelig, som stabilisator for underlaget uten 
utfylling.

.

2. KABRIC Floor 

Sørg for at overflaten er 100% jevn og glatt før du 
påfører KABRIC Floor. Fordypninger fylles med 
Smooth Prepare og høye ujevnheter slipes bort.

Sørg for at området er avgrenset med tape. Åpne 
KABRIC Floor spannet og rør rundt til du får en jevn 
konsistens. Påfør nå et tynt, jevnt og ugjennomsiktig 
lag på hele området, med en passende bred sparkel.  
La området tørke i min. 5 timer og fjern deretter 
tapen. Slip evt. ujevnheter vekk med sandpapir (korn 
120-180) og støvsug overflaten grundig.

Avgrens området enda en gang med 
maskeringstape. KABRIC Floor røres sammen til en 
jevn konsistens, og produktet påføres i et annet tynt 
og dekkende lag etterfølgende. Vær oppmerksom 
på at overganger vil være synlige. Prøv derfor å 
jobb vått-i-vått og unngå synlige overganger, ved å 
jobb innover det allerede påførte området. Effekten 
kommer- fra måten det spartkles på. Sørg for å 
sparkle i myke, buede bevegelser og unngå å sparkle 
i samme retning. La området tørke min. 5 timer og 
fjern deretter tapen. For et ekstra mykt resultat, kan 
hele overflaten slipes igjen etter 2. lag med korn 180. 
Støvsug overflaten grundig.

3. Velg lakk

Strongcoat Matt / Strongcoat Silk 
Avgrens området med maskeringstape og sørg for 
at overflaten er helt ren før du påfører lakk. Rist 
lakken grundig og hell den over på et malingsbrett. 
Påfør deretter et lag på hele området. Vi anbefaler 
en børste til kantene og en rulle til de store flatene. 
Sørg for å rulle i lange, rette baner og ha et jevnt 
trykk på rullen underveis. Prosessen gjentas tre 
ganger. La området tørke i 2 timer mellom hvert 
strøk. Tapen kan fjernes 2 timer etter det siste laget 
er påført.

Strongcoat Extra 
Avgrens området med maskeringstape og sørg for at 
overflaten er helt ren før du påfører lakk. Hell først 
komponent A og deretter komponent B i en ren, 
tom bøtte. Miks lakken grundig med en rørepinne i 
2-3 minutter. Lakken helles over på et malingsbrett 
og første strøk påføres. Vi anbefaler en børste til 
kantene og en rulle til de store flatene. Unngå for 
tynne lag og sørg for å rulle i lange, rette baner. 
Prosessen gjentas tre ganger i løpet av 24 timer. 
Sørg for å røre rundt i lakken før hvert strøk. La 
området tørke i 3 timer mellom hvert strøk. Tapen 
kan fjernes 3 timer etter det siste laget er påført.


