Smart Magnetic Plaster

BRUKSANVISNING

SMART MAGNETPUTS
Smart Magnetputs är en högklassig magnetyta i två lager.
Följd anvisningarna nedan för att applicera Smart Magnetputs på rätt sätt. Du hittar mer information på vår webbplats
www.smartersurfaces.com.

MÄT
Mät området som du vill bestryka, se till att du har totalt 2
kg magnetputs per 1 m2.

FÖRBEREDELSE
Inspektera ytan och se till att den är ren, torr och klarar att
stödja magnetputsen. Täck alla kanter, strömbrytare eller
kopplingar med maskeringstejp. Applicera ett lager med
Smart White Primer för att försegla ytan.
Se till att grundfärgen är torr innan du applicerar Smart
Magnetputs

UTJÄMNING – LAGER 1
När putsen är delvis torr använder du en stålmurslev för att
göra ytan slät innan den torkat helt. Låt sedan detta lager
torka i minst sex timmar innan du applicerar det andra
lagret.

APPLICERING – LAGER 2
Applicera det andra putslagret genom att upprepa steg 4.

JÄMNA UT – LAGER 2
BLANDA
Blanda putsen väl när du har öppnat behållaren. Späd inte
eftersom den är klar att användas.

APPLICERING - LAGER 1
Professionella användare, applicera 1 kg per 1 m2 eller
1,2 mm per lager med hjälp av en stålmurslev.
Icke professionella använda, väg upp 1 kg puts på en
våg. Applicera putsen över ett område på 1 m2 med en
utjämningsspatel. När putsen applicerats sprider du ut den
jämnt över området med en målningsroller med kort lugg.
Upprepa denna procedur på nästa 1 m2 område.

Vänta i ungefär en till två timmar, eller tills putsen har blivit
delvis torr. Använd sedan en stålmurslev för att göra ytan
slät innan den torkat helt. Vid behov kan du använd lite
vatten för att fukta ytan vid utjämning.

KONTROLLERA YTAN
Kontrollera om ytan är ojämn eller defekt efter att det andra
lagret torkat. Om så är fallet, applicerar du ett tunt
putslager och gör ytan jämn med en rak spatel för att
säkerställa ett jämnt och slätt slutresultat.

LÅT TORKA OCH JÄMNA UT
VID BEHOV
Låt ytan torka i minst 24 timmar. När putsen är torr slipar
du ytan lätt och gör den jämnare för att avlägsna mindre
brister.

Din vägg är klar att användas som en magnetisk yta eller som en magnetisk grund för valfri finish.
Användning av Smart Magnetic Surface
För bästa resultat rekommenderar vi att du använder våra Smart Neo-magneter eller andra högkvalitativa neodymiummagneter från din lokala
Smarter Surfaces-partner eller från www.smartersurfaces.com
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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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