
Kirjoitettavissa 3 päivän kuluttua, täysin kovettunut 
sen jälkeen
Alustetaan ja asennetaan samana päivänä

Yksi kerroksinen märkää-märälle vastaan 
valkotaulu-maali

UV-kestävyys / 10 vuoden takuu kuorintaa vastaan

Upea pinta, helppo puhdistaa ja ylläpitää

Magneettisen monitoimipinnan luot lisäämällä 
pohjaksi magneettisen alustan

Mainio interaktiivisiin esityksiin ja projekteihin

AquaWrite on lajinsa ympäristöystävällisin tuote

AJATTELE LAAJASTI
AJATELLA PITKÄÄN
AJATELLA SUURESTI
AJATTELE KAIKKIA VÄREJÄ 

 
Harkitse laajasti kaikkia 
värejä ja pintoja, 
saumattomina, ja ilman 
liituja, tulevana 
valkotaulunasi.

WRITEWALLPAINT-TUOTTEET SOVELTUVAT ERITYISESTI HEILLE, 
JOTKA HALUAVAT LUODA YMPÄRISTÖN HAUSKANPITOON, 
TYÖHÖN TAI KOULUTUKSEEN.















Water-based high-performance whiteboard paint 

AQUAWRITE 
HIGH-PERFORMANCE 
WHITEBOARD-PAINT 

AquaWrite high performance valkotaulumaali jättää toimivan pinnan, joka mahdollistaa standardien valkotaulutussien värin poiston.

Kiiltävä / Kirkas  - Valkoinen



AquaWrite high performance valkotaulumaali jättää toimivan pinnan, joka mahdollistaa standardien valkotaulutussien värin poiston.

Water-based high-performance whiteboard paint 

MAALITYYPPI: Vesiliukoinen Single coate 2k polyuretaani pinnoite kahdesta komponentista A + B, sekä hæfte 
akrylaattipohjainen pohjamaali. 
SEKOITUSSUHDE: Sekoita koko sisältö komponentista A komponenttiin B ja sekoita perusteellisesti maalia 3 minuuttia. Sen 
jälkeen lisää vesi komponenttiin A+B ja sekoita taas perusteellisesti vähintään 3 minuuttia. Sekoituksen jälkeen anna valmiin 
seoksen levätä vähintään 15 minuuttia ja sekoita kevyesti vielä ennen levitystä.
KIILTORYHMÄ:  Kiiltoisuus noin 60-70
ASENNUSAIKA: 45 minuuttia A:n ja B:n sekoituksen jälkeen
KUIVUMISAIKA:  Pölykuiva 4 tunnin jälkeen
MAHDOLLISTAA KIRJOITTAMISEN:  3 päivää myöhemmin
LAIMENNUS:  Valkoinen 5 m2 AquaWrite valkotaulumaali voidaan ohentaa 50 ml vettä - Kirkas 5 m2 AquaWrite valkotaulumaali 
voidaan ohentaa 75 ml vettä.
TAKUU: 10 vuoden takuu pinnan kellastumiselle auringonvalosta ja murtumiselle normaalissa käytössä.
PINTA: Matalarakenteinen laadukas high �nish kuiturulla, pensseli ja korkean paineen spray.
KÄSITTELY:  Halutun pinnan saamiseksi varmista, että se on pohjamaalattu 100% akryylimaalilla, jonka kiilto on 10-20. Varmista, 
että pinta on sileä, tasainen ja ei hilseile, sekä että se on täysin pölytön ja liaton ennen maalausta. Levitä WriteWallPaint 
AquaWrite valkotaulupohjamaali ja valkotaulumaali jokaisessa pakkauksessa olevien erillisten ohjeiden mukaan.
TURVALLISUUS:   Käsineet, hengityssuoja ja hyvä ilmanvaihto – Maali koodi 3-3 / Katso maalikoodit ja ohjesivu täältä 
www.WriteWallPaint.com
HUOLTO:  Seuraa WriteWallPaint huoltokirjaa – Käytä vain suositeltuja lisävarusteita. Älä koskaan käytä kestoväritusseja tai 
teräviä ja hankaavia puhdistustuotteita.

 

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

High-performance primer 

ANVENDELSE: AquaWrite Whiteboard primer sikre en god vedhæftning, anti scratch, korrosions beskyttende – Hæfter på de 
�este lukkede over�ader.
EGENSKABER: Godt hæftende, antikorrosiv og elastisk.
FORBEHANDLING: Over�aden renses for olie, fedt, støv, rust og glødeskaller. Baggrundsfarver skal være malerbehandlet med 
100 % acryl maling glans 10-20 som er ofte først er overmal bar efter 24 timer.
PÅFØRING: Pensel, sprøjte og rulle.
GLANS: Semi mat.
RÆKKEEVNE: Ca. 10 m2 pr. liter.
TØRRETID: ca. 3 timer.
MAL BAR EFTER: 5-6 timer med AquaWrite Whiteboard primer eller 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
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Kiiltävä / Kirkas  - Valkoinen
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Kiiltävä / Kirkas  - Valkoinen

AquaWrite Installation guide

10. Sekoittimet
11. Ml. mittauskuppi
12. Pahvi/muovi suojaus
13. Kangasrätti
14. Vesi
15. Kosteusmittari

Tarvitset seuraavat työkalut ja tarvikkeet

1. Valoa
2. Käsineet
3. Suojalasit
4. Hengityssuojain
5. Harja
6. Maalaustela
7. 5 mm high �nish �ber nukka
8. Ämpäri tai kaukalo
9. Sininen maalarinteippi

01 Pohjaustyöt
WriteWallPaints AquaWrite 2k vesipohjainen Liitutaulumaali muuttaa minkä tahansa 
hyvin valmistellun pinnan kirjoitettavaksi muistitauluksi. On hyvä muistaa, että lopputulos 
on vain niin hyvä kuin pohjaustyö mahdollistaa. pohjamaalimme ja maalin voidaan 
levittää periaatteessa kaikkiin tiiviisiin pintoihin. Valitse aina taustaväriksi 100% 
akryylimaali, kiilto 10-20, joko valkoinen, tai juuri se väri jonka haluat, ja anna sen kuivua 
vähintään 24 tuntia. Muista noudattaa kuivumisaikaa tarkasti. AquaWrite taulun pohja- ja 
pintamaalit reagoivat voimakkaasti veteen. Varmista, että pinta on kuiva ja hyvin 
suojattu. Käytä kosteusmittaria, jos olet epävarma, ja odota kunnes pinta on täysin 
suojattu taustavärillä. Tarkista myös, että tela jota käytät ei ole kostea. Kehystä pahvi- tai 
muovisuojalla pinnat jossa käytät WriteWalls tuotteita. Käytä mieluiten sinistä 
maalausteippiä, jonka tartunta on sopiva, ja joka suojaa hyvin pohjaa. Tulevan WriteWall 
pinnan täytyy olla täysin vettähylkivä, tasainen ja sileäpintainen taustaväriltään. 
Pohjatyön viimeisenä vaiheena levitetään pintaan WriteWallPaint AquaWrite whiteboard 
primer pohjatuote. Vasta pohjamaalin kuivuttua voidaan aloittaa AquaWrite Liitu-maalin 
pintamaalausvaihe.

02 Prime
Valitse aina 100% akryylaattimaali, jonka kiiltoyhmä on 10-20 välillä, ja joka on valkoinen 
tai toivomasi väri. Anna maalin kuivua vähintään 24 tuntia, tai tuotteen etiketin ohjeiden 
mukaan. Maalaa aina hyvässä valossa, ja tarkasta vastamaalatun alueen tulokset 
kaikista kulmista. Jotta saavutetaan paras tarttuvuus ja suorituskyky, on välttämätöntä 
alustaa pinta AquaWrite Whiteboard Primer muistitaulu pohjamaalilla. Käytä 5 mm: n 
High �nish kuitutelaa. Ennen maalausta, kannattaa telan nukka alku käsitellä 
teippaamalla se, jonka jälkeen teippi revitään irti, jotta irtonainen nukka poistetaan ennen 
maalausta. Poista maalattavasta pinnasta lika, pöly ja kolhut, ja varmista, että pinta on 
täysin valmis ennen kuin levität ensimmäisen kerroksen AquaWrite Klar kirkas, tai 
AquaWrite valkoinen Whiteboard Primer pohjavärin.. Värillinen pinta näkyy edelleen 
ensimmäisen maalikerroksen läpi. AquaWrite Whiteboard muistitaulun pohjamaalin 
kuivumisaika on 5-6 tuntia 20 °C normaali ilmankosteus tilassa. Tämä tarkoittaa, että 
AquaWrite Whiteboard muistitaulu on päällemaalattavissa jo samana päivänä samoissa 
olosuhteissa.

03 Sekoitus ohjeet
Osat A + B yhdistetään ja sekoitetaan perusteellisesti vähintään 3 minuuttia (ilman 
ravistelua). Varmista että käytät kokonaan purkin sisällön, tai tulos saattaa olla 
epätyydyttyvä. Mahdollinen sakeutusaine purkin pohjassa on myös sekoitettava 
perusteellisesti. Kun osat A + B on sekoitettu, lisätään seokseen AquaWrite 5 m2 KLAR 
(VALMIS) versioon 75 ml vettä, ja 5 m2 HVID (VALKOINEN) versioon 50 ml, ja 
sekoitetaan jälleen huolellisesti vähintään 3 minuuttia. Tämän jälkeen, annetaan valmiin 
seoksen levätä vähintään 15 minuuttia, jonka jälkeen seosta sekoitetaan kevyesti juuri 
ennen levitystä. Huomioi, että kannattaa vain sekoittaa tarpeeksi pintamaalia n. 20 m2 
kokoiselle alueelle, koska AquaWrite Whiteboard maali kuivuu nopeasti. Kun eri osat on 
yhdistetty, levittämiseen on noin 45 minuuttia aikaa. On myös tärkeää huomioida, että 
vedellä ohentaminen on suoritettava juuri siinä vaiheessa, kun osat A ja B on sekoitettu 
yhteen. Suosittelemme kevyttä tuuletusta, ilman läpivetoa, joka saattaa nostaa pölyä, ja 
että turvallisuus sääntöjä noudatetaan.

04 Levitys
AquaWrite Whiteboard maali levitetään telalla pitkittäisin, tasaisilla vedoilla.
Käytä aina riittävästi maalia, sillä kuivalla telalla maalatusta alueesta tulee raidallinen ja 
huonon näköinen. Mittaa maali pakkauksen tuotteet huolellisesti ohjeiden mukaisesti, 
niin että ne riittävät juuri m2 kokoiselle alueelle. Huomioi myös, että lämpötilan tulisi 
pysyä 18-21 °C välillä, ilman läpivetoa, ja jossa sisäilman kosteus on normaali (noin 
60%) Levitä maali hyvässä valossa, varmista että ei jää raitoja tai reunoja. Varmista, että 
rulla on kuiva ennen maalausta, ja varmista että telassa on tarpeeksi maalia ennen kun 
nostat sen maalattavalle alueelle. AquaWrite Whiteboard maali kuivuu nopeasti 
levittäessä, joten varaa vain noin kaksi telan pituutta kerralla, kun noin kaksi kaistaa on 
maalattu, otetaan telaan lisää maalia. Telaa ei kuljeteta toista kertaa osassa jonka olet jo 
maalannut, koska se repii irti maalia, ja sotkee pinnan hetkessä. karsi maalausta varten 
vain noin metrin kaista kerralla, vieritä telaa tasaisesti ylös ja alas vähintään 7-10 kertaa, 
jonka jälkeen maalatun alueen on pidettävä valmiina työvaiheena. Vältä aina levittäessäsi 
liian paksua, ohutta tai kaksinkertaista kerrosta (ei märkää märälle), sekä pölyä. Käytä 
tarpeeksi valoa, tarkasta vastamaalattua aluetta eri kulmista. Kun maalattavana on laaja 
pinta, saattaa olla edullisempaa varata kaksi maalaajaa työhön; yksi maalaamaan, ja 
toinen karsimaan. Ilmanvaihto suositellaan, mikäli mahdollista, AquaWrite Whiteboard 
maalin levityksen aikana.  Käyttäjä vastaa itse hengityssuojan käytöstä sekä paikallisten 
varotoimenpiteistä, joita tuotteen käyttö vaati. - Katso käyttöturvallisuustiedotteet.
 
05 Viimeistely
Levityksen jälkeen on tärkeää että pinta saa levätä ja kuivua, ilman pölyä ja kosketusta.
Kun on kulunut tunti AquaWrite Whiteboard maalin levityksestä, on aika poistaa 
rajausteippi. Mikäli teippi on kuivunut yhteen maalin kanssa, poista se tapettiveitsellä 
leikaten reunaa pitkin. Muu suojusta kannattaa poistaa vasta kun pinta on täysin kuiva.
Nyt maltetaan vain odottaa kolme päivää, kunnes WriteWall pinta on täysin kuiva, ja 
vihdoin valmis käyttöön; pienten sekä kenties suurienkin ideoiden ilmaisuun.

06 WriteWall käyttövalmis kolmessa päivässä
Onnittelut uuden WriteWallPaint AquaWrite whiteboard muistitaulun omistajalle. 
Kolmessa päivässä pinta on täysin kovettunut ja valmis käytettäväksi tavallisilla 
muistitaulukynillä. Mikäli et kuitenkaan ole täysin tyytyväinen pintaan, voit siihen vielä 
lisätä maalikerroksen 72 tunnin kuluttua ensimmäisestä maalikerroksesta.

07 Ylläpito
Käytä mikrokuituliinaa WriteWallPaint Whiteboard pintojen pyyhkimistä varten. Lisää 
kuumaa vettä mikrokuituliinaan päivittäisen puhdistuksen tarpeeseen. Älä käytä 
kovakanttista sientä tai muuta taipumatonta materiaalia joka saattaa naarmuttaa tai 
muuten vahingoittaa pintaa. Jos muistitaulun pintaväri himmenee ajan kanssa kynien 
käytön johdosta, voidaan pinta neutraloida pyyhkimällä se alkoholilla ja vedellä, kunnes 
pinta on taas kirkas. Lisää aina lopuksi Miracle vettä, kun käytät alkoholia. Jos hoidat 
uutta WriteWall muistitaulun pintaa hyvin ja ohjeiden mukaisesti, kestää se useita vuosia. 
Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää tai toivomuksia, me autamme 
mielellämme! Sähköpostitse: Mailinfo@writewallpaint.com tai puhelimitse 
+45 56 28 21 31 Verkkosivumme: www.WriteWallPaint.com, voit myös ottaa meihin 
yhteyttä jälleenmyyjääsi kautta.
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