Din SIGMA STUDIO forhandler

Professionelle råd, der gør det nemt at male

ﬂiser & laminat
Tips og gode idéer
Har ﬂiserne tilbageliggende
fuge, så husk at male fugen
først (et mindre areal ad
gangen).
Brug terpentin til at rense
pensel og rulle efter brug af
Histor Kunststofprimer. Husk
at lufte godt ud. Terpentinrester o. lign. må ikke skylles
i kloakken, de skal aﬂeveres
på genbrugsstationen af
hensyn til miljøet.
Læg rullen i plastpose, når
arbejdet afbrydes, så tørrer
den ikke.

Huskseddel
Det kan du få brug for.
Intet er mere ærgerligt end
at komme hjem med alt det
nyindkøbte og med glæden
til at komme i gang – for så
at ﬁnde ud af, at man mangler
et eller andet. Derfor har vi
lavet denne ”huskeseddel”, så
du nemt kan tjekke af, hvad
du allerede har – og hvad du
mangler.
Afdækningstape og
afdækningspap
Børste eller slibesvamp
Evt. spartelmasse og
værktøj til at påføre det
ProGold pensler og ruller
Terpentin penselrens
(efter brug af Histor
Kunststofprimer)
ProGold grundrens
og kalkfjerner
Hold dig ikke tilbage – spørg
endelig hvis du er i tvivl om
noget. Vi vil gerne dele vores
erfaringer med dig.

Har ﬂiserne tilbageliggende fuge, så husk at male fugen først.

TIPS

Velkommen.

V IDE N OM FARVE R

Det er nemt at friske køkken
og badeværelse op, bare du
følger rådene her.

Før du går i gang
Fliser og laminater kan males, men en af de vigtigste
forudsætninger for at opnå et ﬂot resultat ligger i
forarbejdet. Overﬂaden skal renses og klargøres, og
det er vigtigt at dække godt af. Hvordan du griber
arbejdet an, afhænger af overﬂadernes art, tidligere
behandlinger og ikke mindst dine ønsker.
Start derfor med at få et overblik over, hvordan du
gør, og hvad du skal bruge af materialer, værktøj
og tilbehør. Til hjælp kan du bruge denne folder,
ligesom din SIGMA STUDIO butik er til for at vejlede
og lære dig, hvordan du får det bedste resultat.

SÅDAN GØR DU:
Fliser
1. Rengøring
Kalksæbe fjernes fra ﬂiser
med ProGold Kalkfjerner,
som påføres overﬂaden.
Vent ca. 10 min. og skrub
så overﬂaden med børste
eller slibesvamp. Skyl efter
med rent vand.
Fedt og snavs fjernes med
ProGold Grundrens, tilsat
vand efter brugsanvisning.
Vask efter med rent vand.
Rens både ﬂiser og laminat
for fedt og snavs med ProGold Grundrens. Hvis du
samtidig sliber med slibesvamp, vil den efterfølgende
maling hænge bedre fast.
Vask efter med rent vand.
2. Grunding
Fliser i badeværelser og
lignende belastede områder skal grundes med
Histor Kunststofprimer,
som er en terpentinfortyndbar grunder. Husk at
lufte godt ud både under
påføring og optørring.
Plastlaminat og ﬂiser i
mindre belastede områder
grundes med Sigma S2U
Nova Metal Primer, som
er en vandbaseret hæftegrunder.

Produkter
3. Færdigbehandling
Badeværelsesﬂiser males
2 gange, enten med acrylplastemaille Sigma Torno,
eller med Sigma S2U urethanalkydemaille i den glans
og farve, du ønsker. Plastlaminat og ﬂiser i mindre
belastede områder, som du
har grundet med Sigma
S2U Nova Metal Primer kan
færdigmales med Sigma
S2U Nova acrylplastemaille.
Påføring
På glatte ﬂader får du den
ﬂotteste ﬁnish ved først at
male med ProGold Ovalpensel
6660 og derefter at rulle det
malede over med ProGold
Top Finishrulle, som næsten
ikke afsætter mønster.

Spartling på ﬂiser
Når du har rengjort og
grundet ﬂiserne som i
punkt 1 og 2, og behandlingen er godt tør, kan
du spartle. Brug en
speciel vådrumsspartel.

HISTOR KUNSTSTOFPRIMER
- en terpentinfortyndbar
grunder specielt til ﬂiser.

Opsætning og maling
af væv, se:
Professionelle råd til
opsætning af glasvæv
og -ﬁlt.

Grunding af fuger med pensel.

SIGMA S2U NOVA emailler
- fås i glansgrad satin (halvmat),
Semi-Gloss (halvblank) og Gloss
(blank). Er acrylplastemailler i
højeste kvalitet til færdigbehandling af ﬂiser og laminat
(dog ikke i vådzone). De er
forstærket med polyurethan,
hvilket gør dem meget modstandsdygtige overfor ridser,
og giver en meget ﬂot og langtidsholdbar ﬁnish, der er let at
gøre ren.
SIGMA TORNO emailler
- fås i glansgrad satin (halvmat) og Semi-Gloss (halvblank)
Acrylplastemailler i god kvalitet
til ud- og indvendig brug. De
giver en slidstærk og robust
overﬂade, de har en god ﬂydeevne og gulner ikke.

Glasvæv eller glasﬁlt på ﬂiser
Hvis du vil have opsat glasvæv
eller glasﬁlt på gamle ﬂiser,
kræves der normalt spartling
af fugerne for at opnå et ﬂot
resultat.

Finish med rulle.

