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SMART WALL PAINT 
Läs alla anvisningar noga innan du börjar använda Smart Wall Paint White eller Clear. Du kan också titta på vår  
appliceringsvideo (3 minuter 30 sekunder) på vår webbplats. När du öppnat och blandat burken har du bara har en timme på dig att 
applicera din 
Smart Wall Paint. Handskar ingår i förpackningen och vi rekommenderar även att du bär skyddsglasögon. 

 
 

MÄT DITT OMRÅDE 
• Mät området noga och se till att du har tillräckligt med färg 
• Försök inte få färgen att räcka längre eftersom den endast är 
formulerad för att ge en whiteboardyta över det rekommendera 
området 

FÖRBERED YTAN 
• Täck över och skydda området runt ytan som du vill måla 
• Kontrollera och fyll eventuella hål och sprickor på ytan med 
spackel (Smarter Surface blir bara så slät som ytan den målas på) 
• Använd sedan slipblocket som ingår i förpackningen för att 
jämna ut ytan. 
• Grundmåla alla områden där man använt spackel 

GRUNDMÅLA YTAN 
Applicera 2 lager (3 lager för ny puts) vit grundfärg innan Smart 
Wall Paint White. Notera: Man kan inte använda vanlig 
emulsion/latexfärg som grundfärg. 
Använd ett klart tätningsmaterial innan du applicerar Smart Wall 
Paint CLEAR: 
• på ett nytt trä- eller kompositmaterial 
• på ett nytt poröst eller torrt material som puts eller betong 
• över porösa ytor såsom tapeter 
Applicering av grundfärg 
• Använd en roller eller pensel när du applicerar grundfärg 
• Ytan måste vara ren och torr innan du målar 
• Blanda grundfärgen eller tätningsmaterialet noga innan 
användning 
• Torktiden är 2–4 timmar mellan varje lager och 12 timmar efter 
att det sista lagret applicerats. 
Du kan köpa grundfärger och tätningsmedel från vår webbplats 
och de kan skickas över hela världen. 

APPLICERINGSUTRUSTNING 
Smart Wall Paint måste appliceras med en ny roller (medföljer 
förpackningen), pensel och tråg. All kontakt med vatten eller 
lösningsmedel orsakar en reaktion med Smart Wall Paint som 
påverkar dess prestanda. 
OBS: 
Man kan använda en större roller. Vi rekommenderar en skum- 
eller mohairroller av hög kvalitet. Ta bort alla lösa fibrer före 
användning om du använder en mohairroller. 

 

 
BLANDA  
• Häll alla Del A i Del B 
• Det är viktigt att du blandar ordentligt i minst fem minuter med hjälp av 
omrörningspinnen i din förpackning 
• Applicera inom en timme efter att färgen blandats med rollerhylsan i 
din förpackning 
• När färgen blandats måste den appliceras inom en timme (höga 
temperaturer kommer att förkorta denna tid) 
 
APPLICERA 
• Smart Wall Paint måste appliceras på 1 meter stora avsnitt 
• Måla runt kanterna på det första 1 meter stora avsnittet med en ny 
pensel 
• Använd den nya rollern för att applicera Smart Wall Paint på samma 1 
meter stora avsnitt 
• Rulla rollern över hela ytan 10 gånger för att säkerställa en generös, 
slät och jämn beläggning 
• När du slutfört varje avsnitt måste du kontrollera den målade ytan från 
tre vinklar för eventuella brister, omålade eller ojämnt målade områden. 
Vid behov kan du applicera mer Smart Wall Paint 
• Du måste kontrollera att varje metersavsnitt har tillräckligt med Smart 
Wall Paint för att skapa en skrivyta innan du fortsätter till nästa avsnitt 
• När det första avsnittet är klart och har kontrollerats fortsätter du till 
nästa avsnitt och upprepar behandlingen 

TORKTID 
• Beakta datumet för ”Användarklar” (sju dagar från applicering), dvs. 
tidpunkten när användare kommer att kunna börja skriva på och torka 
av den nya Smarter Surface 
• Fäst en skylt med texten ”Våt färg” vid sidan av den målade ytan 
• Smart Wall Paint kommer att vara beröringstorr efter fem timmar 
• Smart Wall Paint kommer att vara en whiteboardyta efter fem dagar 
• Smart Wall Paints prestanda (avtorkningsförmåga) kommer att 
fortsätta att förbättras under de första 30 dagarna. Vi rekommenderar 
att du rengör ytan dagligen under de första 14 dagarna 
• För bästa resultat rekommenderar vi att du använder Smarter 
Surfaces-tillbehör eller andra högkvalitativa whiteboardtillbehör från din 
lokala Smarter Surfaces-partner eller från www.smartersurfaces.com 
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Denna yta kan se beröringstorr ut. Det krävs dock 7 dagar innan du kan använda den (då blir den 
en Smarter Surface som du kan skriva och rita på – är inte det värt att vänta på?). 

Jag kommer att bli en Smarter Surface den: 
Datum   Klockslag   
 

 


