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WallRite WHITEBOARDFÄRG

Släta ytor 
Tvätta ytan ren från damm, fett och smuts 
Låt torka
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1. Rengör  2. Maskera 

Skriv och Rita
Wallrite rekommenderar Whiteboard-

pennor av god kvalitet, Sanford, 
Edding, Azor, Wallrite, Pilot m.fl. 

5. Använd

Mät och markera 
Mät ut och markera med markeringspenna den
yta som skall målas. Ett vattenpass kan komma 
väl till pass.

Maskera 
Maskera av med maskeringstejp utifrån dina
markeringar du gjort så att området du ska 
måla är tydligt avgränsat. 
Tänk på att maskera med god 
kladd-marginal om du skuylle råka hamna 
utanför med färgen.
 

Ojämna ytor
Ta bort spikhuvuden
Spackla igen hål
Slipa bort knottror och ojämnheter
Ju slätare väggen är desto slätare blir sedan 
Whiteboardytan.
Tvätta rent från slipdamm
Låt torka

3. Blanda 

Blanda
Använd blandpinnen och rör ihop innehållet
så att klumpar försvinner och färgen blir slät.
Det kan ta 2 - 3 minuter. 

Öppna Aluminiumpåse A 
Häll innehållet i hinken

  

Öppna Aluminiumpåse B 
Häll innehållet i hinken

Tjock och trög färg
Ja, den är tjockare än vanlig färg. 
Försök inte tunna ut den med vatten eller 
någon annan vätska. Då är färgen obrukbar.

4. Rolla 
Doppa rollern i färgen 
Se till att rollern blir ordentligt genomdränkt

  

Första lagret 2 / 3 av färgen
Rolla med kraftiga och jämna drag så ytan
täcks ordentligt. Vänta i 2 timmar.

  

Andra lagret 1 / 3 av färgen
Kontrollera jämnheten på första lagret genom
att kika på ytan från sidan. Rolla sedan med lika 
kraftiga och jämna drag och se till att tunnare
partier får ordentligt med färg så att resultatet 
blir så jämnt som möjligt. 

  

Ytan måste härdas!
Efter 3-5 dygn är den 
härdad och klar att börja 
skriva och rita på. 

Sudda och göra rent
Sudda med Mikrofiberduk
Gör rent med en antibakteriell
Rengöringsvätska 


