Varm och levande
eller rå och industriell
Skapa betongliknande väggar med Dalapro® Design

Skapa unika väggar
med betongkänsla
Dalapro® Design är en spackelnyhet speciellt framtagen
för dig som vill skapa väggar med betongkänsla. Med en
enda produkt ger du både väggen karaktär och färg.
Dalapro Design passar de flesta underlag inomhus, till
exempel målad väv, putsade ytor, gips- och betongväggar
eller ojämna väggar som behöver uppfräschning. Resultatet
blir en betongliknande yta med färgskiftningar.
Du applicerar Dalapro Design för hand med spackelspade.
När du förseglat ytan med Dalapro Design TopCoat, blir
den tålig mot spill och repor och lätt att hålla ren.

Dalapro® Design finns färdigblandat i
två kulörer hämtade ur naturens egen
färgskala och i vitt.

Concrete Grey

Calm Green

Made by you
Ett helt rum eller en vägg. Varm och levande eller rå
och industriell. Ditt färgval och sättet du spacklar på,
gör ytan unik.
Det är du själv som bestämmer uttryck genom att välja
kulör och struktur på väggen.
Korta drag med spackelspaden ger finare skiftningar.
Långa drag ger ett mer rustikt och lite rufft intryck.

White Mix
Det vita spacklet kan brytas till
valfri kulör i din färgbutik. Du kan
förstås även använda det precis
som det är om du vill ha en vit yta.

Så här gör du
Spackla hela väggen på en gång.
Annars finns risk för färgskiftningar.
Förberedelser
Se till att alla ytor är rena, fria från damm och lösa
partiklar. Porösa eller starkt sugande underlag
bör grundas. Täck golv, golvsocklar, dörrfoder och
taklist och använd maskeringstejp på kanter.
Vid behov: Rör spacklet så att oblandat pigment
blandas ner väl före spackling.
OBS! För att undvika kulörskillnader:
Använd förpackningar med
samma batchnummer.

Steg 1 Applicera Dalapro® Design med
spackelspade i ca 1–1,5 mm
skikttjocklek. Låt torka i 24 timmar.

Steg 2 Skrapa försiktigt bort kanter och
ojämnheter med spackelspade. Undvik
att skada ytan. Vid behov, slipa i cirkelformade rörelser med slippapper med
kornstorlek 180–240.

Steg 3 Applicera det andra spackelskiktet som
en tunn skrapspackling 0,2–0,5 mm. Det
är nu du gör slutfinishen på väggen, så
tänk på att anpassa spacklingen efter
önskat slutresultat. Korta drag med
spackelspaden ger finare skiftningar.
Långa drag ger ett mer rustikt och lite
rufft utseende. Vill du ha mörkare effekt,
lägger du på ett tjockare skikt.
Låt torka i 12 timmar.

Steg 4 Skrapa försiktigt bort kanter och
ojämnheter med spackelspaden eller
använd slipkloss och slipa med cirkelformade rörelser. Det hjälper nyansskillnaderna att träda fram. Ta bort
damm efter slipning.

Steg 5 För att få en mer underhållsvänlig yta,
förseglar du med Dalapro® Design Top
Coat. Applicera minst två lager med
skumgummiroller eller en korthårig
lackrulle. Torktiden är cirka 2-3 timmar.
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Spackel som kan brytas till valfri färg, ger en betongliknande yta.
Filler, available to tint in all colors, creates a concrete look.
Spachtel, der in jede Farbe abgetönt werden kann, ergibt eine betonähnliche
Oberfläche.
Infärgat
spackel som ger en betongliknande yta.

10 l

Tinted filler that creates a concrete like surface.
Eingefärbter Spachtel, der eine betonähnliche Oberfläche ergibt.

10 l

Dalapro® är Nordens ledande leverantör av spackelprodukter och
tillbehör till professionella hantverkare. Produkterna är framtagna
för att möta våra kunders högt ställda krav på ergonomi, kvalitet,
ekonomi och effektivitet. De är kvalitetssäkrade med ISO 9001 och
miljöcertifierade med ISO 14001. Alla produkter i den här foldern
är dessutom miljömärkta med Svanen. På dalapro.se finns mer
information om Dalapro® Design.
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