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Kutting av 45 gr. Vinkel. Tilskjæring av høyre vinkel.
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33. Påfør Adefix lim på de ruglete limflatene.
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Følg limtabell for mengdeberegning av lim.
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4. Påfør Adefix lim på skjøtene/gjæringene.
Sett av plass til 2 mm bred limskjøt.
Påfør Adefix lim på skjøtene/gjæringene.
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Ved hjelp av en sparkel skraper man så av overflødig lim.
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5. Ved hjelp av en sparkel fjerner man så
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Steg 1: Forarbeidet - Sparkling
Eventuelt ujevnheter og skjøter sparkles med JOTUN SPARKEL FOR TRE AKRYL eller JOTUN VÅTROMSPARKEL. Slip bort overskytende sparkel og fjern støvet. Vi anbefaler deg å sparkle to ganger for best
resultat.
1.
2.

Sparkle
Slip og fjern støv

Steg 2: Maling
Til listene brukes KUN vannbasert, løsemiddelfrie malinger. For å få god dekk og best holdbarhet må
du male to strøk. Mellom strøkene anbefaler vi deg å slipe lett med et fint sandpapir (for eksempel 180
korning). Det gjøres for å fjerne støv som evt. har festet seg i malingen etter første strøk. Dette er
spesielt viktig hvis du velger en blank maling. Eventuelle sprekker tettes med JOTUN MALERFUG.
•
•
•
•
•

Mal et strøk
Slip lett
Fjern støv
Tett spriker
Mal det siste strøket

Hvordan male smygplater

Fordeler Deco`s dør, vindu og fotlister:

Steg 1: Forarbeid

Start med å rengjøre. Fjern støv, skitt og fettflekker fra underlaget med egnet såpe. Sørg for at underlaget er rent, fast og tørt.
Først sparkler du med JOTUN LETTSPARKEL FIN og perforert papirremse. Så sparkler du med JOTUN LETTSPARKEL MEDIUM (oppfylling).
Til slutt sparkler du med JOTUN LETTSPARKEL FIN som utgjevning. Slip bort overskytende sparkel med sandpapir 180 korning, og fjern støvet.
1. Rengjør
2. Sparkle
3. Slip og fjern støv

• Meget rask og enkel montering

• Ingen skruing eller plugging
på betongvegger

• 50 % mindre malerarbeid

• Fuktbestandig

Steg 2: Grunning

• Perfekt underlag for maling

For å få et jevnere underlag lønner det seg å grunne en gang med samme rullekvalitet som brukes til toppstrøkene. Da blir det lettere å få et pent
og varig resultat.
1. Grunn èn gang

• Listene er like harde som trelister

• «Dødt» materiale som ikke
sprekker.

Steg 3: Maling

• Gjennomfargede lister

For å få god dekk og best holdbarhet må du male 2 strøk. Mellom strøkene anbefaler vi å slipe lett med et fint sandpapir 180 korning, og fuge med
Jotun malerfug. Det gjøres for å fjerne støv som evt. har festet seg i malingen etter første strøk. Dette er spesielt viktig hvis du velger en blank maling
1. Mal et strøk
2. Slip lett
3. Fjern støv
4. Mal det siste strøket

Fordeler Deco`s

For spørsmål ta kontakt med Deco Systems AS
www.decosystems.no
innkassinger:
Tlf: 33 46 00 02 • Mail: post@decosystems.no

• Rask montering
• 75% mindre malerarbeid
• Platene er «døde»
materiale og sprekker ikke

• Perfekte 90 graders hjørner
• Fuktbestandig

• Høy isolasjonsverdi
• Perfekt underlag for maling

https://www.youtube.com/watch?v=seZUGzww1Nk
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