
Creatina Bruksanvisning 
Verktyg 

Hink, penslar, roller, plast eller metallspackel. 

Material lista 

     -   Perfectino Creatina inkl Perfect Liquide 

     -   Pigment 

     -   Perfect Primer 

     -   Perfect Soap , Wax eller Hårdvaxolja 

Förbehandling av underlaget 

Underlaget bör vara torrt, rent, fritt från damm, fett och risk för sprickor. Det är 
viktigt att försäkra sig om att underlaget är ordentligt förberett. 

Lämpliga underlag 

Ceatina kan beläggas på dem flesta underlag som trä, metall, betong, 
porslin, mm . Creatina är elastisk men klarar inte av sprickbildningar i 
underlaget.  

Några exempel: 

MDF: Spackla, förstärk  (t.ex.med fiberremsor på alla skarvar ) och slipa alla 
ojämnheter. Prima med PerfectPrimer 

Ciporex Block:  Täta skarvar, jämna ytan med t.ex kakelfix eller murbruk. Prima 
med PerfectPrimer 

Gipsväggar:  Spackla, förstärk alla skarvar (t.ex. med fiberremsor ) och slipa 
alla ojämnheter. Prima med PerfectPrimer. 

Isoleringsskivor: Creatina kan användas på t ex Lux-element under 
förutsättning att de är applicerade enligt rekomendationer från tillverkare. Jämna 
ytan med spackel eller kakelfix. Prima med Perfect Primer. 

Trä: Avlägsna all ev.vax och fett. Slipa målade eller lackade ytor. Spackla och 
slipa ojämnheter . Prima med Perfect Primer. 

Klinker eller kakel:  Avfetta ytan. Grunda med ett eller två lager primer 48 
timmar innan applicering av bruk.  Önskas inte markerade fogar efter kaklet, 
spackla igen fogar samt släta ut hela ytan om den är ojämn med t ex 
kakelfix. Prima sedan igen. 

Bra förbehandling av underlaget är nödvändigt för ett perfekt 
slutresultat. En slät och stabil yta efterstävas. 

 

Viktigt! 

Prima alltid samtliga ytor innan applicering av Creatina! 

 



Förberedning av färg 

Creatina säljs i pulverform och färgas in med pigment (jordpigment eller 
oxider) Gör en eller flera provblandningar och testa er fram till önskad resultat. 

Väg mängden pigment och pulver med en precisionsvåg eller använd en 
måttsats. Beräkna antal procent pigment beroende på önskad intensitet i färgen ( 
Max 30%) 

Torr blanda Creatina och pigment. Tillsätt sedan lite Perfect Liquid. Konsistensen 
av den färdiga blandingen ska vara som filmjölk.  

När önskad färg har uppnåtts, notera proportionerna och översätt sedan till den 
beräknade material åtgång . 

OBS! Den slutgiltiga färgen kan bedömas först när putsen är helt torr 
och efterbehandlad. 

Material åtgång.  

Creatina säljs i 7 kg säckar och räcker till ca 14-16 m2 / 2 lager  

0,25 kg Creatina räcker till ca 1 m2 / lager 

1 kg Creatina räcker till ca 2 m2 färdig ytan / 2 lager  

Blandning 

När man blandar Creatina är det viktigt att färga in den mängd pulver som 
beräknas gå åt till hela arbetet innan man tillsätter PerfectLiquide. 

Creatina blandas med hjälp av en visp monterad på en borrmaskin . 

        1. Torr blanda den tänkta pigmentmängden med pulvret. 

        2. Häll i det färgade pulvret i ett rent kärl och tillsätt  PerfectLiquide som 
spädes med lika mycket vatten innan användning. 

        3. Blanda snabbt till en slät massa. Se till att det blir fritt från klumpar. 

4. Späd med PerfectLiquide lite i taget till önskad konsistens uppnåtts.            
(tillräckligt flytande och fyllig) 

5. Låt vila några minuter, vispa sedan kraftigt.  

Nu är putsen färdig att applicera.   

Tips! Lite fylligare blandning till första lagret (som gräddfil). Andra lager en mer          
rinnig konsistens (som filmjölk). Använd pensel för att applicera bruket på 
svåråtkomliga ytor. Släta genast till med spatel. 

Observera! Vätskan tillsätts i det färgade pulvret och inte tvärtom. 

 

 

 

 



Applicering 

Creatina appliceras med pensel, roller eller metall/ plastspackel.  Slutresultatet 
beror på vilket verktyg och teknik som används.   

Applicera putsen i 0,2 – 0,5 mm tunna lager med pensel eller roller med 
oregelbundna rörelser. Pressa putsen med en plast eller metallspatel. Variera 
rörelserna så mycket som möjligt.  

Efter att första lagret torkat kan ytterligare ett lager appliceras. Olika effekter 
uppnås beroende på teknik och val av färg, marmor, stucco lustro eller annan 
önskad effekt. 

Det första lagret skall alltid vara helt torrt innan nästa lager appliceras. För att få 
ytterligare en mer utpräglad effekt kan putsen slipas med sliprondell och 
fint sandpapper när den torkat. 

Torktid 

Torktiden varierar mellan 10 minuter och 1 timmar beroende på 
temperatur, luftfuktighet och tjocklek på putsen.  Låt putsen torka helt under 8 
tim. eller över natten innan skyddsbehandling. 

Tätning och skydd 

PerfectSoap är en olivsåpa som är fläck och vattenavvisande och lätt att 
använda. Appliceras med trasa eller pensel, 2-3 lager rekommenderas för skydd.  

För en finish med högre glans och vattenavstötande yta, 
appliceras PerfectWax när putsen är helt torr och efter en behandling av 
olivsåpa. Gnid in vaxen med en tygtrasa. Torka bort överflöd. Polera till önskad 
glans.  Använd två torra trasor (t ex gammal t-shirt eller lakan) En för applicering 
av vaxen och en för att polera.  

Enkla tips och råd! 

Matt yta: Endast såpa   

Blank yta:  Såpa och vax. Polera putsen till önskad glans.  

Badrum: Såpa och vax. 

Golv & Bänkskivor: Perfectino WaxOil hårdvaxolja. 

Speciella krav för extra täthet, fett- och smutsvvisande ytor: Perfectino 
WaxOil hårdvaxolja 

För golv och bänkskivor: Perfectino WaxOil hårdvaxolja. 

Rengöring av verktyg 

Penslar och övriga verktyg rengörs efter användning med vatten.  

Underhåll 

Låt putsen torka 24 timmar innan ytan används och innan t.ex. flyttning av 
möbler. Fläckar torkas genast med fuktig trasa och tvättas med vatten.  

Creatina är känsligt för smuts och vätskor innan valt yskickt applicerats. 



 

 

Viktiga tips och råd 

- Efter att man applicerat ett tunt lager Creatina, pressas putsen med spackeln.     
På en horisontell yta, arbeta med en flytande puts och på vägg med en lite 
tjockare.  

- Applicera lite i taget. Om man tar för mycket på en gång försvåras appliceringen 
av ett tunt och jämt lager, dessutom minskas vidhäftningen. 

- Andra lagret kommer torka mycket fortare så arbeta på små ytor i taget. Se till 
att överlappa ytorna "vått i vått" när du applicerar. 

- Kvarvarande blandning kan sparas till nästa dag. Späd blandningen något 
med PerfectLiquide och häll över i ett rent kärl. Täck sedan med en plastfilm och 
häll vatten över plasten så det sluter tätt. 

- Utsätt inte blandningen för värme eller ljus. För användning nästa dag, ta bort 
vatten och plast. Späd ytterligare med PerfectLiquide och rör om kraftigt till 
lämplig konsistens. 

- Slipa ihop onaturliga mönster och appliceringfel med snadpapper för hand. 
 ("160" för grovslip och "320 - 400" för polering) 

 

Lycka till ! 
 

För mer information kontakta vår teknisk support 018-444 20 80	  


