SPARTEL ANVISNING
Du skal bruge følgende til projektet:
Afdækningstape, plast eller pap
Min 2 stk. spartler (en til store områder
og en til små, samt hjørner).
Handsker og støvmaske
Sandpapir korn 180-220
Støvkost med bløde hår
Fnugfri klude/forstøver
Afdækningstid:
Væggen skal være mat, jævn, tør og ensartet samt bæredygtig i overfladen inden du starter. Fjern alle
møbler, da slibningen støver. Afdæk gulvet foran det område som du ønsker at påføre FÁCIL, samt den
eller de vægge du ønsker spartlet. Tag handsker på og du er nu klar til at gå i gang.
Effekt/metodetid:
Når du spartler bør du undgå lange træk. Påfør derimod produktet i små træk, bløde buer og ikke i
samme retning. Det handler om at få spil i spartlen. Luftbobler kan opstå og vil blive en del af det rustikke look.
Sparteltid:
Væggen skal spartles af to omgange med ca. 12-18 timers mellemrum, afhængig af varme og
fugtighed i rummet. Væggen spartles vådt i vådt og hele væggen skal spartles uden pause, da pletspartling og overgange fremstår tydeligt. Hvert lag skal have en tykkelse på 2-3 millimeter. Fjern tapen
efter 1. lag imens spartlen er våd, så der skabes en skarp kant (ved tykke kanter, kan der slibes når
spartlen er tør inden 2. lag) Tapen til 2. lag sættes på væggen og dette lag påføres ligesom 1. lag. Sørg
for at laget ikke er for tyndt, da der kan være risiko for gennemslibning, når du skal i gang med den del.
Efter 2. lag, fjernes tapen igen mens spartlen er våd, for at skabe en skarp kant.
Slibetid:
Når der efter cirka 12-18 timer ikke er nogle mørke skygger på den spartlede væg, er væggen tør. Nu
skal den håndslibes med sandpapir korn 180-220 i cirkulærer bevægelser, til der skabes en ensartet
overflade. Vi anbefaler ikke brugen af slibemaskiner, da der er risiko for tydelige slibemærker. Efter
slibning børstes væggen ren for slibestøv og er klar til FACIL Finish.
Finish:
Sæt igen tape på væggen, så du ikke får finish ud på resten af dine vægge. FACIL Finish påføres 2-3
gang. 1. gang anbefales det, at du dupper med klud. Påfør finishen af en omgang og pas på løbere, da
de ses tydeligt ved optørring. Vent 2 timer og påfør 2. omgang finish af en omgang. Herefter bør du
vente i 12 timer, før du påfører det 3. og sidste lag finish. Når det efter 48 timer er gennemtørt, håndslibes det med korn 220 med let hånd, så du får en glat overflade. Brug herefter en fugtig klud til at
fjerne det sidste støv og…

… VOILA! Så har du et styks lækker, rå væg
Vi vil så gerne se hvordan resultatet er blevet, send derfor gerne en mail med billeder til facil@panex.dk,
eller tag os på Facebook eller Instagram @facildanmark.

