
Skrivbar etter bare 3 dager, fullstendig kurert etterpå

Mulig å bruke primer og installere samme dag

Et Lag vått på vått påførende whiteboard 
malingsoppsett

UV Resistent / 10 års garanti mot �assing

Fantastisk Over�ate, lett å vaske og vedlikeholde

Legg til magnetisk veggdekke under for å skape 
magnetiske og multifunksjonelle over�ate

Perfekt til interaktive og prosjektable over�ater

AquaWrite har de laveste sikkerhetskodene som 
�nnes på markedet i dag

TENK STORT
TENK LANGT
TENK BREDT
TENK ALLE FARGER

 
Tenk alle farger og
over�ater som �nnes,
uten sømmer eller 
krittstøv som din 
nye whiteboard. 

WRITEWALLPAINT PRODUKTER ER SPESIELT PASSENDE FOR 
ALLE SOM ØNSKER Å SKAPE KREATIVITETSPREGEDE MILJØER 
FOR MORO, ARBEID OG UTDANNING.
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AquaWrite er en high performance whiteboard maling. Den etterlater seg en funksjonell over�ate som lar deg fjerne farge fra standard whiteboard tusjer. 

Water-based high-performance whiteboard paint 
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AQUAWRITE 
HIGH-PERFORMANCE 
WHITEBOARD-PAINT 

AquaWrite er en high performance whiteboard maling. Den etterlater seg en funksjonell over�ate. Den lar deg fjerne farge fra standard whiteboard tusjer.

Water-based high-performance whiteboard paint 

MALINGSTYPE: WriteWallPaint er en vannbasert 2k enkeltlag.
Polyuretan bestående av 2 komponenter A og B, i tillegg til limprimer basert på akrylat. 
MIKSING: Miks hele innholdet til komponent A med komponent B og miks malingene sammen i 3 minutter. Etter at 
komponentene har blitt mikset, legg til vann og rør grundig i 3 nye minutter. Etter at miksingen er ferdig, la den ferdige miksturen 
hvile i minst 15 minutter, og rør deretter litt før påføring. 
GLANS: Ca. glans 60-70
INSTALLASJONSTID: 45 minutter etter miksing av A og B 
TØRKETID: Støvtørr etter 4 timer 
KLAR TIL BRUK: Etter 3 dager
FORTYNNING: Hvit 5 m2 AquaWrite whiteboard maling må fortynnes med 50 ml. Vann – Klar 5 m2 AquaWrite whiteboard maling 
må fortynnes med 75 ml. Vann. 
GARANTI: 10-års over�ategaranti mot gulfarging og sprekker med normal bruk.
PÅFØRING: Lavstruktur �berrulle av god kvalitet, børste og spraypistol.
FORBEREDELSE: Forbered den ønskede over�aten slik at den er forseglet, og bakgrunnsfargen blir malt til opasitet med en 
maling bestående av 100% akryl. Gloss 10-20. Forsikre deg om at over�aten er glatt, ikke farger av og er fri for støv, eller annen 
skitt før påføring. 
Påfør WriteWallPaint AquaWrite whiteboard primer og whiteboard maling i henhold til Instruksjonene som medfølger hvert sett.
SIKKERHET: Hansker, maske, og god ventilasjon – Malingskode 3-3 / Se malekoder og dataark her www.WriteWallPaint.com 
VEDLIKEHOLD: Følg WriteWallPaint Vedlikeholdsmanualen – Bare bruk anbefalte tilbehør. Bruk aldri permanente
markeringstusjer eller skarpe og slipte rengjøringsartikler.

 

AquaWrite primer - Akryl – Meget Vannfast - Vannfortynnbar – Anti-skraping.

High-performance primer 

PÅFØRING: Whiteboard primer, Anti-skraping, korrosjonsbeskyttende primer for stålplater, støttestrukturer, innside og utside. 
For gips, Tre, Metall og de �este typer plastikk.
EGENSKAPER: Godt festende, antikorrosjon og elastisk.
FØRBEHANDLING: Over�aten vaskes for å bli kvitt olje, fett og rust.
PÅFØRING: Børste, spray eller rulle.
GLOSS: Semi matt.
DEKNING: Ca. 10 m2 per. liter.
TØRKETID: ca. 45 min.
ETTERBEHANDLING: 5-6 timer med AquaWrite Whiteboard maling.
FORTYNNE: VANN.
TEMPERATUR: Min. 10 Celsius/grader.
RENGJØRINGSREDSKAPER: Umiddelbart etter bruk i vann.
OPPBEVARING: Tørt og kjølig, men frostfritt, opptil 12 måneders lagringstid.
SIKKERHETSREGLER FOR MALING: 00-1 (1993) Følg alltid lokale sikkerhetsreguleringer for hvert land eller region.

Utviklet og produsert i Danmark av www.WriteWallPaint.com,
Theilgaards alle 9, 4600 Køge, Danmark. info@writewallpaint.com +45 20 84 21 31
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Application & installation guide

10. Rører
11. Målebeger for ml.
12. Dekkende papp / plast
13. Klut
14. Vann
15. Fuktighetsmåler

Forbered de følgende redskapene

1. Lys
2. Hansker
3. Vernebriller
4. Luftmaske
5. Børste
6. Rullebrakett
7. 5 mm lavstruktur �berruller
8. Rullebøtte eller rullebrett
9. Teip, blå

01 Første lag
WriteWallPaints AquaWrite 2k vannbasert whiteboard maling forvandler alle vellagde 
over�ater til en skrivbar whiteboard. Husk at over�aten vil være like god å skrive på 
som det første laget tillater. Vår primer og maling kan installeres på toppen av nesten alle 
lukkede ikke-absorberende over�ater. Velg alltid en malingsglass 10-20 som er 100% 
akryl, som bakgrunnsfarge, i enten HVIT eller den fargen du ønsker, og la det tørke i 
minst 24 timer. Husk å følge alle tørketidene på alle behandlingene, ettersom AquaWrite 
whiteboard primer og malinger reagerer kraftig på vann. Forsikre deg derfor om at 
substratet er tørt og vellutført.  Bruk en fuktighetsmåler hvis du er i tvil, eller vent med å 
installere. Sjekk også alltid at det ikke �nnes fukt i rullen du bruker. Dekk og ram inn 
områdene du ønsker å bruke som WriteWalls. Det ideelle er å bruke blå teip hvor festet 
er begrenset og best for det første laget. Den valgte, fremtidige WriteWall-over�aten bør 
være glatt, forseglet og ikke-forurenset, og i ettertid bør over�aten behandles med 
WriteWallPaint Aquaqrite whiteboard primer til å fullføre før installasjonen av AquaWrite 
Whiteboard maling.

02 Primer
Velg alltid en 10-20 malingsglans som er 100% akryl som bakgrunnsfarge, i enten HVIT 
eller den fargen du ønsker, og la det tørke i minst 24 timer, eller i henhold til instruks-
jonene som er vedlagt av produsenten. Bruk lys, inspiser de nymalte områdene fra alle 
vinkler, og mal alltid med lyset. For å kunne oppnå den beste festemuligheten og ytelsen, 
er det nødvendig å bruke en primer på over�aten med AquaWrite whiteboard primer. 
Bruk en 5 mm lavstruktur �berrulle. Rullen bør være teipet, og teipen må deretter rives av 
for å fjerne over�ødige �ber, dersom det er nødvendig. Fjern alt av skitt, støv og 
ujevnheter fra over�aten for å sikre at over�aten passer perfekt for installering av enten 
AquaWrite Klar eller Hvit whiteboard primer. En farget over�ate vil fortsatt være synlig 
gjennom AquaWrite Klar Whiteboard Primer. AquaWrite whiteboard primer har en 
tørketid på 5-6 timer i 20 grader celsius og Normal luftfuktighet, som tillater at AquaWrite 
Whiteboard maling kan installeres samme dag, under de samme omstendighetene.

03 Miksing
Miks komponent A + B og rør grundig i minst 3 minutter (ikke rist). Forsikre deg om at
du får alltid innholdet ut av boksene, ellers kan det ha en negativ innvirkning på den 
ønskede skrivbare opplevelsen. Potensielt tykkelsesmateriale som kan �nnes i bunnen
av boksene må røres grundig inn. Etter å ha mikset komponent A + B, legg til AquaWrite 
5 m2 KLAR versjon 75 ml vann, for 5 m2 HVIT versjon 50 ml og rør grundig i minst 3
minutter til. Etter det, må den ferdige miksturen hvile i minst 15 minutter, og bli rørt i
nok en gang før påføring �nner sted. Miks ikke mer enn 20 m2, ettersom AquaWrite
whiteboard malinger tørker raskt. Når komponentene har blitt mikset, har du ca. 45 
minutter på å installere. Det er viktig at vannfortynningen �nner sted umiddelbart etter
at komponent A + B har blitt rørt sammen. Vi anbefaler lett ventilasjon, uten 
eksponering for stør, og å forsikre deg om at sikkerhetsreglene blir fulgt.

04 Påføring
AquaWrite whiteboard maling skal påføres i et enkelt, moderat jevnt fordelt lag, 
med en jevn rullestruktur. Du må aldri strekke malingen som har blitt nøye
kalkulert. Det �nnes ikke mer eller mindre i et sett en den mengden av m2 som
står spesi�sert. Å strekke malingen vil føre til et negativt resultat, og redusere
den ønskede ytelseseffekten. Bare installer i temperaturen mellom 18-21 grader
celsius, og uten direkte varme eller kulde, i tillegg til en luftfuktighet på ca. 60%.
Mal alltid med lyset, og forsikre deg om at det ikke �nnes merker eller fett�ekker.
Forsikre deg om at rullen er tørr for installasjonen �nner sted, og at den er godt 
rullet i whiteboard malingen før den brukes på over�aten. AquaWrite whiteboard
maling tørker raskt når malingen påføres over�aten. Det er derfor viktig at du bare 
maler 2 rullelengder, og at du fullfører området du bruker. Når du ruller, blir 
malingen fra rullen strategisk og jevnt fordelt. Ikke gå tilbake til hvor du har malt
allerede, da dette vil skrape opp malingen og skape et dobbeltlag etter kort tid.
Avgrens områder på kun 1 meter om gangen, slik at beskjæring og rulling kan 
males vått på vått. Du bør rulle opp og ned minst 7 til 10 ganger, og området 
som nettopp har blitt malt bør deretter anses som ferdig. For tykke lag, for tynne
lag, doble lag (ikke vått på vått) og støvete lag anses som ikke-brukbare. Bruk lys
og inspiser de nymalte områdene fra alle vinkler. Det kan være fordelaktige å være
to stykker når det er snakk om en stor over�ate, en til å rulle og en til å beskjære. 
Ventilasjon anbefales om det er mulig under installasjon av AquaWrite whiteboard
maling, og ta også i bruk maske og annet nødvendig sikkerhetsutstyr som gjelder
i hver region eller hvert land – Se de vedlagte dataarkene.

05 Fullføring
Etter installasjonen er det viktig å la over�aten hvile, uten at støv svever rundt, eller 
at det forekommer noen som helst form for kontakt med den nymalte over�aten. 1 
time etter din perfekte installasjon av AquaWrite whiteboard malingen har funnet 
sted, er det tid for å fjerne potensiell teip som har blitt brukt. Dersom teipen har 
tørket sammen med malingen, skjær kanten bort fra teipen. Andre drekkende 
materialer bør bare fjernes når over�aten er tørr. Nå gjenstår det bare 3 dager før
WriteWalling og fantastiske idéer kan forekomme.

06 WriteWalling på 3 dager
Gratulerer med den vellykkede installasjonen av WriteWallPaint AquaWrite whiteboard
maling. Det tar bare 3 dager før over�aten er klar til å brukes. Etterpå kan du gjøre hva
du vil med dine standard whiteboard tusjer. Dersom du ikke er fornøyd med installas-
jonen, kan du male over�aten på nytt med primer 72 timer etter første installasjon.

07 Vedlikehold
Bruk alltid kun mikro�berkluter for vasking av WriteWallPaint over�ater. Bruk varmt
vann sammen med en mikro�berklut, eller WriteWallPaint Miracle Water, for daglig
vask og ved behov. Bruk aldri �eksible svamper eller annet materiale som kan skrape
eller skade over�aten på andre måter. Med ekstrem fargepåvirkning over tid fra
whiteboard tusjer, kan over�aten nøytraliseres med isopropanol og vann. Gjenta 
prosessen til over�aten er helt fri for farger, og fullført alltid med Miracle Water når 
isopropanol har blitt brukt. Hvis du behandler din nye WriteWall over�ate slik som
den skal og følger instruksjonene, vil du kunne nye over�aten i lang tid. Dersom du
har spørsmål, bekymringer, ønsker eller har behov for hjelp under installering, 
vennligst kontakt oss via e-post på info@writewallpaint.com eller via telefon på 
+45 56 28 21 31 www.WriteWallPaint.com, eller din forhandler.
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