Smart Magnetic Paint

BRUKSANVISNING

SMART MAGNETFÄRG
Följd anvisningarna nedan för att applicera Smart magnetfärg på rätt sätt.

MÄT DITT OMRÅDE
Mät området noga och se till att du har tillräckligt med färg.

FÖRBERED YTAN
Kontrollera och fyll eventuella hål och sprickor på ytan med spackel. Slipa ytan jämn när spacklet torkat och avlägsna allt
damm.

APPLICERA MAGNETFÄRGEN
• Vi rekommenderar 3 lager Smart Magnetic Paint. Du kan applicera ytterligare lager för att förbättra den magnetiska
förmågan (högst 7)
• Blanda magnetfärgen före användning
• Applicera ett generöst och jämnt lager Smart Magnetic Paint på ytan
• När det första lagret är torkat (efter cirka 2 timmar) slipar du ytan lätt med sandpapper med grovheten 1200
• Avlägsna allt damm från ytan med en torr borste eller trasa.
• Applicera ett generöst och jämnt andra lager Smart Magnetic Paint. Låt torka och slipa lätt.
• Upprepa processen tills du har fått önskat antal lager.
Tips:
Du kan applicera ett sista lager magnetfärg med en rak metallspatel på ytan för att få ett mycket jämnt slutresultat.

MAGNETER
Använd Smart Neo-magneter eller andra neodymmagneter med din Smarter Surface.
OBS:
Vanliga hushållsmagneter fungerar inte

Ytterligare efterbehandlingsalternativ för din magnetiska yta:
Dry Erase

Wet Erase

Valfri färg

Ge din magnetiska yta
torrtorkningsegenskaper genom att välja
Smart Wall Paint (torrtorkningsfärg) eller
Smart Wall-tapet.

Applicera Smart Blackboard Paint på ytan om
du vill ge din magnetiska yta
våttorkningsegenskaper.

Välj färg och applicera ovanpå din magnetiska
yta. Du kan också lägga till ett lager Smart
Wall Paint Clear för att möjliggöra torrtorkning.

Du hittar dessa och många andra produkter från din lokala Smarter Surfaces-partner eller på adressen
www.smartersurfaces.com.

Support:
E-post:
info@smartersurfaces.se

Webbplats:
www.smartersurfaces.se
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Ytan är klar att använda inom 24 timmar.

Jag kommer att bli en Smarter Surface den:
Datum

Klockslag
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