
 
 

Instruktion 
  

1. Undersök ytan
Whiteboard-Färg fungerar bäst på en vit, hård yta.

2. Mät
Mät upp ytan ordentligt. Färgen räcker inte till större yta än den
rekommenderade. Du ska inte  försöka måla ut färgen till en större yta.
Markera med bred maskeringstejp det område du skall måla. 

3. Släta ut
Din Whiteboard blir lika slät som ytan är när du börjar måla. Därför
kan du förbereda väggen så den blir så fin och slät som du vill att
din Whiteboard ska bli.
a. Spackla håligheter, slipa  bort knöligheter.
b. Sandpappra ytan slät och grundmåla över de ställen du spacklat.

4. Grundmåla
Vissa ytor behöver grundmålas helt och hållet. Det gör du med en
vattenbaserad Grundfärg. Den vita Whitboard-Färgen måste grund-
målas med en vit Grundfärg.
a. Du behöver INTE grundmåla
 på en yta som redan är målad/grundmålad.
 på en befintlig whiteboardyta
b. Du BEHÖVER grundmåla 2 ggr
 på Gips och Gipsskivor.
 på mörka ytor som skall bli ljusa.
c. Du BEHÖVER grundmåla 1 gång
 på porösa ytor eller på redan existerande färg.
 på ytor av okänt slag. 

5. Blanda och Skaka
Häll innehållet från flaska A ner i burk B. Skaka oavbrutet i minst 5 min. 
Färgen kan inte återanvändas. Måla därför upp färgen inom en timme. 

6. Måla
Vit Whiteboard-Färg ska målas på Vit grundfärg för bästa resultat. 
Använd roller, roller-handtag och tråg. Innan du börjar, ta en bit tejp 
och lägg mot rollern  några ggr så att lösa fibrer inte rollas ut på väggen.
Måla från vänster till höger i meter-sektioner. Rolla färdigt en sektion i 
taget. Rolla över samma område minst 10 ggr på en strykning. 

7. Undersök & fixa till
När du är klar, kika på ytan från flera vinklar. Återfukta rollern och rolla 
över missade ställen, bubblor och liknande. 

8. Torktid 5 timmar
Efter fem timmar kan man ta på ytan. Skriv datum när man kan börja
använda ytan som en Whiteboard på VÅT-FÄRG-SKYLTEN och sätt upp 
den på väggen bredvid din Whiteboard.

9. Härdningstid 5 dygn
När det gått fem dygn, då har din vägg blivit en Whiteboard! Först då kan du börja 
rita, skriva och sudda på väggen - precis som på vilken Whiteboard som helst.

Tack för att du 
valt Wallrite att
leverera din VITA
Whiteboard-Färg

Vi på Wallrite vill att du ska
uppnå bästa möjliga resultat. 
Därför ber vi dig att läsa 
hela  instruktionen från 
punkt 1-9 innan du sätter igång. 
Viktigt att tänka på
Du kan behöva måla
väggen med Grundfärg innan
du målar whiteboard-färg.
Se punkt 4.
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wallrite.se/butik
är alltid öppen. Vi har korta
leveranstider. 
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Ring eller mejla
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