
Kan skrives på efter kun 3 dage, og er herefter fuldt 
behandlet
Primer og Whiteboard maling kan behandles og 
påføres samme dag

Enkeltlags våd i våd påførelse whiteboard setup

UV modstandsdygtig / 10 års garanti mod afskalning

Fantastisk over�ade der er nem at rengøre og 
vedligeholde

Tilføj magnetisk vægbeklædning nedenunder for at 
skabe magnetiske og multifunktionelle over�ader

Perfekt til interaktive og projektable over�ader

AquaWrite har de laveste mal koder på markedet til 
dato

TÆNK STORT
TÆNK LANGT
TÆNK BREDT
TÆNK ALLE FARVER
 

 
Tænk alle mulige farver og 
over�ader,uden samlinger 
eller kridtstøv på dit
kommende whiteboard.

WRITEWALLPAINT-PRODUKTERNE EGNER SIG ISÆR TIL ALLE 
SOM ØNSKER AT SKABE KREATIVITETSFREMMENDE MILJØER TIL 
SJOV, ARBEJDE OG UDANNELSE.














Water-based high-performance whiteboard paint 

AQUAWRITE 
HIGH-PERFORMANCE 
WHITEBOARD-PAINT 

AquaWrite high performance whiteboard maling efterlader en funktionel over�ade,der gør det muligt at fjerne farve fra standard whiteboard tusser.

H ø j  g l a n s  /  K l a r  -  H v i d  



AquaWrite high performance whiteboard maling efterlader en funktionel over�ade,der gør det muligt at fjerne farve fra standard whiteboard tusser.

Water-based high-performance whiteboard paint 

MALINGSTYPE: Vandbaseret Single coate 2k Polyuretan bestående af 2 komponenter A + B, samt hæfte primer baseret på 
Acrylat.
BLANDINGS FORHOLD: Mix hele indholdet al komponent A sammen med komponent B, og rør grundigt malingen sammen i 3 
min. Efter sammenrøring af komponent A + B tilsættes vand og igen røres grundigt rundt i 3 min. Efter sammenrøringen har 
fundet sted skal det færdige mix hvile i minimum 15 min og rør da let rundt inden påføring pågår.
GLANS TRIN: Ca. glans 60-70
INSTALLATIONS TID: 45 minutter efter mix af A + B
TØRRETID: Støvtør efter 4 time
SKRIVEBAR: 3 dage efter
FORTYNDINGSBAR: Hvid 5 m2 AquaWrite whiteboard maling skal tyndes med 50 ml. vand – Klar 5 m2 AquaWrite whiteboard 
maling skal tyndes med 75 ml. vand.
GARANTI: 10 års over�ade garanti mod sol gulninger samt mod krakeleringer ved normal anvendelse.
PÅFØRSEL: Lavstruktur high �nish �ber rulle af god kvalitet, pensel og højtryks sprøjte.
BEHANDLING: Klargør den ønskede over�ade så den er lukket og baggrunds farve er malet til dækkende evne med en 100 % 
acryl maling glans 10-20. Sørg for at over�aden er glat, jævn og ikke afsmittende, samt helt fri for støvkorn, eller andet skidt, 
inden der Installeres. Påfør herefter WriteWallPaint AquaWrite whiteboard primer og whiteboard maling som installeres efter 
anvisningerne der �ndes i hvert kit.
SIKKERHED: Handsker, maske, og god ventilation - Mal kode 3-3 /
Se mal koder og datablad her www.WriteWallPaint.com
VEDLIGEHOLDELSE: Følg WriteWallPaint vedligeholdelses manual - Anvend kun anbefalet tilbehør. Brug aldrig permanet tusser 
eller skarpe og slibende rengørings genstande.

 

AquaWrite primer - Acryl - Meget vandfast – Vand fortynd bar – Anti Scratch.

High-performance primer 

ANVENDELSE:  Whiteboard primer, Anti scratch, korrosions beskyttende, grunding af stålplader, bærende konstruktioner, ude 
som inde. Primer til gipsplader, Træ, Metal og de �este plast over�ader.
EGENSKABER: Godt hæftende, antikorrosiv og elastisk.
FORBEHANDLING: Over�aden renses for olie, fedt, rust og glødeskaller.
PÅFØRING: Pensel, sprøjte og rulle.
GLANS: Halv mat.
RÆKKEEVNE: Ca. 10 m2 pr. liter.
TØRRETID: ca. 45 min.
MAL BAR EFTER: 5-6 timer med AquaWrite Whiteboard maling.
FORTYNDING: Vand.
TEMPERATURE: Min. 10 Celsius/grader.
RENGØRING: Straks efter brug I vand.
OPBEVARING: Tørt, køligt, men frostfrit, i op til 12 måneder.
SIKKERHEDSREGLER FOR MALERARBEJDER: 00-1 (1993) Følg altid sikkerheds regler der er gældende for det enkelte 
land eller region

Udviklet og produceret i Danmark af www.WriteWallPaint.com, 
Theilgaards alle 9, 4600 Køge, Danmark. info@writewallpaint.com +45 56 28 21 31

AQUAWRITE
WHITEBOARD

PRIMER
K l a r   -   H v i d

H ø j  g l a n s  /  K l a r  -  H v i d  

AQUAWRITE 
HIGH-PERFORMANCE 
WHITEBOARD-PAINT 



H ø j  g l a n s  /  K l a r  -  H v i d  

AquaWrite Installation guide

10. Rørepinde
11. Målekop til ml.
12. Afdæknings Pap/plast
13. Klud
14. Vand
15. Fugtighedsmåler 

Forbered følgende værktøjer

1. Lys
2. Handsker
3. Beskyttelses briller
4. Friskluft maske
5. Pensel
6. Rullebøjle
7. 5 mm high fnish �ber ruller
8. Rullespand eller rulle bakke
9. Tape, Blå

01 Bundarbejder
WriteWallPaints AquaWrite 2k vandbaseret whiteboard maling forvandler enhver 
velpræpareret over�ade om til en skrivebar whiteboard. Husk at over�aden bliver lige så 
god at skrive på som bundarbejdet tillader. Vores primer og maling kan installeres 
ovenpå stort set alle lukkede ikke sugende over�ader.  Vælg altid en 100 % acryl maling 
glans 10-20 som baggrundsfarve, i enten HVID eller den farve du ønsker, og lad det 
tørre i minimum 24 timer. Husk at overholde alle tørretider på alle behandlinger, da 
AquaWrite whiteboard primer og malinger reagerer kraftigt overfor vand. Så sørg for 
underlaget er tørt og veludført. Anvend en fugtmåler hvis tvivl opstår eller vent med at 
installerer. Tjek også at der ikke er fugt i rullen du anvender. Dæk af og indram de 
områder der ønskes som WriteWalls. Anvend helst blå tape hvor vedhæftningen er 
begrænset og skåner bedst bundarbejder. Over�aden som er udvalgt som den 
kommende WriteWall, skal stå glat, lukket og ikke afsmittende, grundet i baggrunds-
farve, og efterfølgende over�adebehandlet med WriteWallPaint AquaWrite whiteboard 
primer som slut forberedelser, inden installation af AquaWrite whiteboard maling pågår.

02 Prime
Vælg altid en 100 % acryl maling glans 10-20 som baggrundsfarve, i enten HVID eller 
den farve du ønsker, og lad det tørre i minimum 24 timer, eller efter leverandørens 
anvisninger. Brug lys, inspicerer undervejs fra alle vinkler de nymalede områder, og mal 
altid med lyset. For at opnå den bedste vedhæftning og performance er det nødvendigt 
at prime over�aden med AquaWrite whiteboard primer. Brug en 5 mm High �nish �ber 
rulle. Rullen bør tapes ind og tape rives af igen for at tage evt. overskydende �ber fra 
rullerne. Eftergå over�aden for skidt, støv og ujævnheder, så du sikre dig at over�aden 
er perfekt at installerer AquaWrite Klar eller Hvid whiteboard primer på. En kulørt 
over�ade vil stadig kunne ses igennem AquaWrite Klar whiteboard primer. AquaWrite 
whiteboard primer har en tørretid på 5-6 timer ved 20 grader centius og almindelig luft 
fugtighed.

03 Mix
Mix komponent A + B og rør grundigt rundt i minimum 3 minutter (ikke ryste). Husk at få 
alt indhold ud af dåserne, ellers kan dette få negativ udfald for den ønskede skrivebare 
performance. Evt. fortykkelses middel (Bundfald) i bunden af dåserne på baser skal 
røres grundigt med ind. Efter sammenrøring af komponent A + B tilsættes da AquaWrite 
5 m2 KLAR versionen 75 ml vand, for 5 m2 HVID version 50 ml, og rør grundigt rundt 
igen i minimum 3 min. Herefter skal det færdige mix hvile i minimum 15 min og til sidst 
røres let rundt igen, inden påføring pågår. Mix højst færdigmaling til 20 m2, da 
AquaWrite whiteboard maling tørre hurtigt. Når blandingen af komponenterne har 
fundet sted, har man ca. 45 minutter til at installerer. Vigtigt, tyndingen med vand skal 
ske lige efter omrøring af komponent A + B har fundet sted. Vi anbefaler en let 
ventilation, uden gennemtræk hvor støv hvirvles op, samt at regler for sikkerhed 
overholdes.

04 Påførelse
AquaWrite whiteboard maling påføres i et enkelt moderat jævnt fordelt lag, med 
ensartet rulle struktur. Stræk aldrig malingen som er nøje udmålt og udregnet, der er 
ikke mere eller mindre i hvert kit end det antal m2 som er anvist. Strækkes malingen, vil 
dette få negativt udfald og nedbringe den ellers ønskede performance evne. Installer 
kun ved temperaturer imellem 18-21 grader centius, og uden direkte varme eller kulde, 
samt ved alm. luftighed på ca. 60 %. Mal altid med lyset, vær opmærksom på at der 
ikke efterlades rulle spor, fedkanter eller helligdage. Sørg for at rullen er tør inden 
installation og er væddet godt ind i whiteboard malingen inden der rulles på over�aden. 
AquaWrite whiteboard maling tørre hurtigt når først malingen påføres en over�ade. Mal 
derfor kun 2 rulle længder frem og færdiggør det område du er ved. Når man ruller 
afsættes maling fra rullen strategiske steder i tempi, og fordeles ud.  Gå ikke tilbage i 
det du tidligere lige har malet, da det vil rive op i malingen og installerer et dobbelt lag 
efter kort tid. Beskær kun 1 meter adgangen så beskæring og rulningen kan nå at 
males sammen vådt i vådt. Der rulles op og ned minimum 7 til 10 gange, hvorefter 
området der lige er blevet malet skal kunne betragtes som færdigt arbejde. For tykt lag, 
for tyndt lag, dobbelt lag (ikke vådt i vådt), helligdage, støv og tilbagegang, er bandlyst. 
Brug lys, inspicerer undervejs fra alle vinkler de nymalede områder. Ved store over�ader 
kan det være en fordel at være to personer, en til at rulle og en til at beskære. Ventilation 
anbefales om muligt under installation af AquaWrite whiteboard maling, anvend maske 
og nødvendige sikkerheds foranstaltninger gældende for den enkelte region eller land – 
Se datablade.  

05 Finish
Efter endt installation er det vigtigt at lade over�aden hvile, uden støv hvirvles op eller 
anden kontakt med den nymalede over�ade �nder sted. 30 Min efter din perfekte 
installation af AquaWrite whiteboard maling har fundet sted, er tidspunktet hvor evt. 
afdækningstape fjernes. Hvis tapen har nået at tørre sammen med malingen, så skær 
da langs kanten tapen fri. Øvrig afdækning bør først fjernes når over�aden er tør. Nu er 
der kun 3 dage til at WriteWalling og store ideer kan �nde sted. 

06 WriteWalling om 3 dage
Tillykke med din succesfulde installation af WriteWallPaint AquaWrite whiteboard maling. 
Det tager kun 3 dage før over�aden er gennemhærdet og klar til brug. Herefter vil der 
være fri leg med standard whiteboard tusser. Er du ikke tilfreds med din installation, kan 
du overmale over�aden på ny med primer 72 timer efter din første installation. Mat slib 
exciterende overfalder og start på ny.

07 Vedligeholdelse
Anvend altid kun Micro �ber klude til aftørring af WriteWallPaint over�ader. Brug varmt 
vand tilført en Micro �ber klud, eller WriteWallPaint Mirakelvand, til daglig rengøring efter 
behov. Brug aldrig ikke �eksibel tavle svampe eller andet materiale der kan ridse eller på 
anden måde skade over�aden. Ved svær farve påvirkning gennem tid fra whiteboard 
tusser, kan over�aden neutraliseres med sprit og vand. Gentag processen indtil 
over�aden er fri for farve, og afslut altid med MirakelVand/Cleaner, hver gang sprit er 
anvendt. Behandler du din nye WriteWall over�ade godt og efter anvisningerne, vil 
glæden være mangeårig. Har du spørgsmål, bekymringer, ønsker eller behov for 
installations support, så kontakt os blot pr. mail info@writewallpaint.com eller pr. telefon 
+45 56 28 21 31 www.WriteWallPaint.com, eller din forhandler.
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