
Enkelt att montera! 
 
Läs igenom hela monteringsanvisningen  
i n n a n arbetet påbörjas. 
För att uppnå bästa resultat ska det vara två 
personer som monterar Wallrite Whiteboard.  
Vi rekommenderar det lim som är speciellt 
framtaget för att användas för uppsättning av 
Wallrite Whiteboard. Uppstår problem, avbryt 
genast och tveka inte att kontakta Wallrite 
Scandinavia för support.  
 
Join the Wallrite way of working! 
Vi är alltid nyfikna på resultatet, så skicka gärna en 
bild till oss på info@wallrite.se 
 

1. Verifiera 
 
Undersök materialet så att mönster, färg, kvantitet 
och kvalitet är i enlighet med det beställda. 
 
2. Preparera 
 
Wallrite Whiteboard kan sättas upp på nästan vilken 
väl preparerad yta som helst. Bäst resultat med 
Wallrite Whiteboard uppnås när monteringsytan är 
fast samt enhetlig i färg, ren, jämn och torr.  
 
Spackla och Sandpappra  
Blanka ytor samt nya väggar med fogar och skarvar, 
löst sittande färg eller annat löst material, såsom 
spikhuvuden, knottror och andra ojämnheter 
spacklas och sandpappras. 
 
Grundmåla med akrylatfärg 
Vissa av Wallrite Whiteboardytor är svagt 
genomskinliga, därför ska ytan grundmålas med 
akrylatfärg. 
 
Hårda ytor, glas, stål, oljebaserat material 
Wallrite rekommenderar självhäftande material för 
dessa typer av ytor. 
 
Fläckar på underlaget 
Rester av bläck från kulspetspennor, färgkritor, 
trycksvärta, oljefläckar eller annat material 
kan ”blöda” igenom.   
Wallrite Whiteboard fäster i n t e på feta fläckar, 
fuktiga, oljiga eller mögliga ytor. 
 
Oljiga, feta fläckar 
Oljiga, feta fläckar tvättas bort med ett 
ammoniakbaserat medel. Skölj och torka därefter av 
ytan innan uppsättning påbörjas.  
 
Fukt  
Fuktighetshalten på ytan bör mätas då den inte bör 
överstiga 4 %.  
 
Mögel 
Mögel tvättas bort med klorinbaserat medel. Skölj 
och låt torka innan uppsättning påbörjas.  

3.  Installera 
 
Planera och förbereda 
Rummet måste ha normal rumstemperatur. 
Montaget måste utföras av minst två personer. 
Skaffa rätt verktyg.  
Mät väggen, maska av, skydda golv med skyddsplast 
eller liknande.  
Stäng av elen vid arbeten runt elektriska uttag. 
Whiteboardytor med magnetfunktion kan leda 
ström på grund av metallinnehåll i materialet.  
Dessa ytor får ej komma i kontakt med oskyddade 
elektriska ledningar.  
 
Beskära 
Iaktta extra stor försiktighet vid kantskärning runt 
elektriska uttag. 
Bäst resultat uppnås med liggande / horisontell 
installation.  
Sätt skarvarna utanför den normala skriv-arean med 
nederkanten omkring 80-90 centimeter ovanför 
golvet. 
Beskär längderna så att de är ett par centimeter 
längre än nödvändigt vid kantskärning vid golv, tak 
och hörn.  
Använd aldrig metall eller andra skarpa föremål på 
ytan vid applicering av materialet.  
 
Limma 
Applicera ett jämnt lager Wallrite Dynamite vägglim 
och montera ytan omedelbart! 
 
Montera 
Överlappa skarvar med minst 5 centimeter. 
Materialet måste fästa mot väggen över hela ytan. 
Stryk med en gummiskrapa täckt med tyg från 
mitten ut mot kanterna. Tag bort luftfickor, 
luftbubblor och ansamlingar av lim med 
gummiskrapan. Eventuella luftbubblor under den 
monterade ytan får i n t e punkteras! Stryk bort 
dessa med gummiskrapan. 
Sträck inte ut materialet. Flytta i stället på hela 
våden. Böj eller skrynkla inte materialet. 
Skär kanterna med en mattkniv. Knivbladet måste 
bytas ofta. 
Materialet bör inte läggas kant mot kant utan i 
stället läggas omlott och därefter skäras med 
mattkniv. Vertikala skarvar bör sitta minst 1 
centimeter från yttre eller inre hörn.  
 
Avsluta 
Ta genast bort allt överflödigt klister med hjälp av 
en svamp och mild tvållösning. 
Använd i n t e någon form av slipmedel vid 
rengöringen.  
Skölj noggrant med vatten. 
Torka rent med mjuk trasa.  
Byt vatten ofta.  
Om ytan torkat trots att det sitter lim kvar på 
ytan, tvättas limmet bort med T-röd.  
Därefter tvättas ytan av med vatten. 
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