Din SIGMA STUDIO forhandler

Professionelle råd, der gør det nemt at male

træværk indendørs
Huskseddel

Tips og gode idéer
Jo blankere maling (glansgrad),
jo nemmere er overﬂaden at
rengøre. Men samtidig stiger
kravet til bundarbejdet og
arbejdets udførelse, idet genskinnet i blanke malinger
afslører de mindste ujævnheder i bunden.

Kan du acceptere et ganske
svagt mønster (struktur) i
malingsﬂaden, kan plane
ﬂader rulles med glat rulle.
Dække evnen er afhængig af,
hvor jævnt malingen lægges
på, værktøj og omhyggeligt
forarbejde.

Når luften er varm, bliver
åbningstiden (den tid man
kan arbejde med malingen)
på vandig maling meget kort derfor er det vigtigt at planlægge arbejdets gang.
Du kan afhjælpe problemet
ved at fortynde malingen en
lille smule med vand.

Hvis du vælger rene kulører,
skal du bruge en god mellemmaling. Uden den vil dækningen ikke blive tilfredsstillende.
Spørg i din SIGMA STUDIO,
hvilken af de 6 mellemmalinger,
der er bedst egnet som underlag for den farve, du har valgt.
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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/
Afdækningspap
ProGold Grundrens
Spartelmasse
Sandpapir
ProGold pensel
model 6660 (specielt velegnet til emaillier)
ProGold Top Finish rulle
Rullebakke
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Ved fyldningsdøre;
Mal områderne
på døren i denne
rækkefølge.

TIPS
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Hold dig ikke tilbage – spørg
endelig hvis du er i tvivl om
noget. Vi vil gerne dele vores
erfaringer med dig.
Velkommen.
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VID EN OM FARVER

Mal træværket, så det understreger
rummets karakter. Det er nemt,
når du ved, hvad der skal gøres.

Før du går i gang

NB!
Der skal altid
slibes og afstøves
mellem de enkelte
behandlinger.

SÅDAN GØR DU:
Nyt- og ubehandlet træværk

En af de vigtigste ting for at opnå et ﬂot resultat
er at gøre forarbejdet godt. Overﬂaden skal renses
og klargøres, og det er vigtigt at dække godt
af. Hvordan du griber arbejdet an, afhænger af
træværkets art, tidligere behandlinger og ikke
mindst dine ønsker.

1. Shellakér
Knaster og harpiksholdigt
træ skal behandles med
knastlak, ellers vil harpiksen blive ved med at skabe
misfarvning

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.

2. Grunding
Grund træværket med en
spærrende grunder, f.eks.
Sigma S2U Nova Primer til
vandbaseret maling. Foretrækker du alkydprodukter kan du i stedet bruge
Sigma S2U Primer.
3. Udfyldning-og spartling
Søm/monteringshuller
o. lign. udfyldes med
acrylkit. Større områder
skal spartles med acrylspartelmasse.

4. Mellembehandling
Til mellembehandling
under vandbaserede
produkter anvendes
f.eks. S2U Nova Primer
og alternativt under alkydprodukter S2U Primer.
5. Færdigbehandling
Mal 1-2 gange med vandigeller alkyd-emaille i den
glansgrad, du ønsker.

Tidligere behandlet træværk
For at den nye maling kan
sidde godt fast på det gamle
underlag, er det vigtigt, at
træværket rengøres for fedt
og snavs m.m. og at blanke
ﬂader slibes matte.
1. Rengøring
Tidligere malede ﬂader
vaskes af med ProGold
Grundrens, tilsat vand
efter brugsanvisning.
Vask efter med rent vand.
2. Afrensning
Hvis der er afskallede områder, skal du slibe ekstra
grundigt, så afskallingen
ikke ses som krater i den
nye maling. Hvis den gamle
maling ikke sidder godt
fast, kommer den ny heller
ikke til det, når du maler
oven på. Derfor bør du
rense af ned til det rå træ.,
f.eks. med farve- og lakfjerner eller med farveafbrænder. (Hvis du afrenser
helt, fortsætter du behandlingen som beskrevet under
ubehandlet træværk).
3. Pletning
Pletning af evt. afskallede
områder med trægrundingsprodukt, f.eks. Sigma
S2U Nova Primer.

4. Pletspartling
Små stød, slag og småskrammer bør pletspartles
med Acrylspartelmasse /
Universal spartelmasse.
5. Mellembehandling
Til mellembehandling
under vandbaserede
produkter anvendes
f.eks. S2U Nova Primer
og alternativt under
alkydprodukter S2U
Primer.
6. Færdigbehandling
Mal 1-2 gange med vandigeller alkydemaille i den
ønskede glans. Ved risiko
for gennemslag i vandig
maling fra vandopløselige
stoffer i underlaget, kan
der være behov for
yderligere grunding.

Produkter
S2U NOVA SERIEN
(vandbaseret)
Er acrylplastemailler i højeste kvalitet til indvendig
træværk. 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 SERIEN
(vandbaseret og alkyd)
Grunder og acrylplastemailler
i god kvalitet til ud- og indvendig brug. De giver en
slidstærk og robust overﬂade,
de har en god ﬂydeevne og
gulner ikke.

Produkternavne:
Sigma S2U Nova Primer
Vandbaseret spærrende
primer til grund- og mellembehandling af træværk og
grunding af hårde og glatte
ﬂader.

Sigma Torno Satin
glans 30, halvmat.

Sigma S2U Nova Satin
glans 30, halvmat
Sigma S2U Nova Semi-Gloss
glans 60, halvblank
Sigma S2U Nova Satin-Gloss
glans 90, blank

Produkternavne:
Sigma Torno Primer

Sigma Torno Semi-Gloss
glans 60, halvblank.
SIGMA S2U SERIEN (alkyd)
Er en serie af urethanalkyd
grunder og emailler til indvendig brug. Den giver en
slidstærk og robust overﬂade
og har god fylde og ﬂydeevne.
Produkternavne:
Sigma S2U Primer
Sigma S2U Satin
Sigma S2U Gloss

