
Skrivbar och helt härdad efter endast 3 dagar

Primas och installeras på en och samma dag

Ett enda färgskikt, vått på vått applicerad whiteboard 
färg

UV-resistent / 10 års garanti mot peeling

Smidig och attraktiv yta, lätt att rengöra och 
upprätthålla.

Lägg till ett magnetiskt underlag för att skapa verkligt
multifunktionella ytor

Garanterad förtjänst med interaktiva, skrivbara ytor

AquaWrite är den miljövänligaste produkten av sitt 
slag

WRITEWALLPAINT-PRODUKTER ÄR SÄRSKILT LÄMPADE FÖR ATT 
SKAPA KREATIVA MILJÖER FÖR UNDERHÅLLNING, ARBETE 
ELLER STUDIER.















Water-based high-performance whiteboard paint 
AquaWrite high performance whiteboard målarfärg lämnar en funktionell yta som gör det möjligt att avlägsna färg från vanliga whiteboard pennor.
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HIGH-PERFORMANCE 
WHITEBOARD-PAINT 

TÄNK STORT
TÄNK LÅNGT
TÄNK BRETT
TÄNK I ALLA FÄRGER 

 
Tänk i alla möjliga färger, 
på alla möjliga ytor, utan 
sömmar eller dammiga 
kritor, för din nya 
whiteboardtavla.



AquaWrite high performance whiteboard målarfärg lämnar en funktionell yta som gör det möjligt att avlägsna färg från vanliga whiteboard pennor.

Water-based high-performance whiteboard paint 

FÅRGTYP: Vattenbaserat Single coat 2K polyuretan bestående av två komponenter A + B, och häfte primer baserad på akrylat.
BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE: Blanda hela innehållet av komponent A med komponent B, och rör om noggrant under 3 min. 
Efter sammenförande av komponenterna A + B, tillsätts vatten och återigen rör noggrant i 3 min. Efter sammenförande har skett 
måste den färdiga mixen få vila i minst 15 minuter sedan rör lätt innan påföring.
GLANS STEG: Ca. glans 60-70
INSTALLATIONSTIDEN: 45 minuter efter blandning av A + B
TORKNING: Dammtorr efter 4 timmar
SKRIVBAR: Efter 3-5 dager
UTSPÄDBAR: Vit 5 m2 AquaWrite whiteboard färg utspäddes med 50 ml. vatten - Klar 5 m2 AquaWrite whiteboard färg utspäd-
des med 75 ml. vatten.
GARANTI: 10 år ytgaranti mot gulnande av sol och mot sprickbildning, vid normal användning.
ANVÄNDNING: Lågstruktur high �nish �ber rulle av god kvalitet, pensel eller högtrycksspruta.
BEHANDLING: Förbered den önskade ytan så att den är stängd och bakgrundsfärgen är målad till en täckningsgrad av 100% 
akrylfärg, glans 10-20. Se till att ytan är slät, jämn, torr och helt fri från dammpartiklar eller smuts innan installation. Applicera 
sedan WriteWallPaint AquaWrite whiteboard primer och whiteboard färgen som installeras enligt instruktionerna som �nns i varje 
parket.
SÄKERHET: handskar, mask och god ventilation - Målarkod 3-3 / Se målar koder och datablad på www.WriteWallPaint.com
UNDERHÅLL: Följ WriteWallPaint underhållsmanual - Använd endast rekommenderade tillbehör. Använd aldrig permanenta 
pennor eller vassa/slipande regöringsmedel.

 

AquaWrite primer - Acryl - Mycket vattenresistent – Utspädbar med vatten - Anti Scratch.

High-performance primer 

ANVÄNDNING: AquaWrite Whiteboard primer säkerställa god vidhäftning, anti-scratch, korrosion skyddande - Fäster på de 
�esta förseglade ytor.
EGENSKAP: God vidhäftning, antikorrosion och elastisk.
FÖRBEHANDLING: Ytan rengörs från olja, fett, damm, rost och valshud. Bakgrundsfärger måste målas med 100% akrylfärg 
glans 10-20, som ofta först kan målas över efter 24 timmar.
ANVÄNDNING: Pensel, spray eller roller.
GLANS: Semi matt.
RÄCKVIDD: Ca. 10 per m2. liter. 
TORKTID: ca. 3 timer.
MÅLNINGSBART: Efter 5-6 timmar med AquaWrite Whiteboard primer eller AquaWrite whiteboard målarfärg.
SPÄDNING: Vatten.
TEMPERATUR: Min. +10 grader Celsius.
RENGÖRING: Omedelbart efter användning, i vatten.
FÖRVARING: Torrt, svalt och frostfritt, i upp till 12 månader.
SÄKERHETSREGLER FÖR MÅLNING: 00-1 (1993) Följ alltid säkerhetsregler som gäller för varje land eller regionen.

Utvecklat och tillverkad i Danmark av www.WriteWallPaint.com,
Theilgaards alle 9, 4600 Køge, Danmark. info@writewallpaint.com +45 56 28 21 31
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AquaWrite Installation guide

10. Rörpinne
11. Mätglas i ml.
12. Täckplast eller maskeringspapper
13. Trasa
14. Vatten
15. Fuktmätare

Förbered följande verktyg

1. Ljus
2. Handskar
3. Skyddsglasögon
4. Friskluftsmask
5. Pensel
6. Rollerbygel
7. High �nish �ber roller med 5mm lugglängd
8. Färgtråg eller hink
9. Tejp, Blå

01 Grundarbete
WriteWallPaint AquaWrite Whiteboard 2k vattenbaserad färg omvandlar alla väl 
förberedda ytor till en perfekt skrivtavla. Tänk på att en slät yta kräver ett omsorgsfullt 
grundarbete. Våra Primer produkter och färger kan installeras på praktiskt taget alla 
slutna icke-absorberande ytor. Börja med att välja en 100% akrylfärg som grundfärg, 
antingen vit eller den färg du vill ha, med ett glansvärde mellan 10–20. Applicera färgen, 
och låt torka i minst 24 timmar efter. Kom ihåg att noga följa torktiden för samtliga 
strykningar. AquaWrite Whiteboard Primer och färg reagerar starkt mot vatten och 
fuktighet. Se därför till att ytan är torr och väl preparerad. Använd en fuktmätare om 
tvivel uppstår, eller vänta med appliceringen. Kontrollera också att målarrullen är helt torr 
innan du sätter igång. Täck golv, möbler etc. och maskera runt den förberedda ytan 
med maskeringstejp. Använd helst blå tejp som ger en begränsad vidhäftning som bäst 
skonar grundarbetet. Ytan måste vara helt tät, slät, och preparerad innan grundfärgen 
kan appliceras, följd av WriteWallPaint AquaWrite Whiteboard Primer som slutlig 
beredning, innan AquaWrite Whiteboard målningsarbetet kan påbörjas.

02 Primer
Välj alltid en 100% akrylfärg med glansvärde mellan 10–20 som bakgrundsfärg, i 
antingen vitt eller den färg du vill ha. Låt den torka i minst 24 timmar, eller enligt 
leverantörens anvisningar. Måla under god belysning, i ljusets riktning och inspektera 
nymålade ytor från olika vinklar. För att uppnå bästa möjliga vidhäftning och prestanda 
måste underlaget primas med AquaWrite Whiteboard Primer. Använd en 5 mm High 
Finish målningsrulle. Rullen bör först tejpas runtom, varefter tejpen slits bort för att 
avlägsna ev. lös�ber. Kontrollera även att ytan är fri från smuts, damm och ojämnheter, 
och lämplig för en första påstrykning av AquaWrite Clear, eller White Whiteboard Primer. 
Den primade ytan kommer fortfarande att vara synlig genom det första skiktet. 
AquaWrite Whiteboard Primer har en torktid på 5–6 timmar vid +20ºC och normal 
luftfuktighet, vilket gör det möjligt att därefter applicera AquaWrite Whiteboard färg 
samma dag, under samma torkningsförhållanden.

03 Mix
Blanda komponent A + B och rör grundligt i minst 3 minuter (ingen omskakning). Se till 
att använda hela innehållet i burkarna, annars kan resultatet vara ofullständigt. Möjligt 
förtjockningsmedel i botten av burken skall också blandas in ordentligt. Efter att A + B 
blandats ihop, tillsätts AquaWrite 5 m2 KLAR (READY) versionen 75 ml vatten med 5 
m2 VIT (WHITE) versionen 50 ml och rörs grundligt ännu en gång under minst 3 
minuter. Efter detta, måste blandningen vila i minst 15 minuter, och slutligen omröras lätt 
innan påstrykning. Tänk på att endast tillreda en blandning för en maximal täckning av 
en yta på ca. 20 m2 åt gången, eftersom AquaWrite Whiteboard har en kort 
torkningstid. När blandningen av komponenterna A+ B har utförts, måste påstrykningen 
ske inom ca. 45 minuter. Det är också viktigt att komma ihåg att ev. uttunning av 
blandningen endast kan ske just efter blandning av komponent A + B. Vi 
rekommenderar dessutom en lätt ventilation, fri från drag där damm lätt rörs upp, samt 
att samtliga säkerhetsregler följs.

04 Påförelse
AquaWrite Whiteboard färg appliceras i ett enda jämnt skikt.
Använd en tillräcklig mängd färg på målningsrullen, utan att försöka sträcka ut den. 
Färgkitten räcker till just den angivna ytstorleken i kvm som anges på etiketten. Om du 
försöker använda för lite färg, kan detta att ha ett negativt resultat och minska 
prestationsförmågan. Applicera färg vid rumstemperaturer mellan 18-23°C, utan direkt 
värme eller kyla och i normal luftfuktighet på ca 60%. Måla under god belysning i ljusets 
riktning, och inspektera nymålade ytor från olika vinklar. Kontrollera att målningsrullen är 
helt torr innan du sätter igång. Se till att du har tillräckligt med färg på rullen för en jämn 
applicering. AquaWrite Whiteboard färg torkar snabbt. Applicera två rullängder åt 
gången, och fortsätt sedan till nästa område. Var noga med att inte rulla över redan 
målade områden igen, eftersom det kommer att riva upp färgen och installera ett 
smetigt, dubbelt skikt. Måla därför endast en meter åt gången, genom att rulla upp och 
ner ca. 7 - 10 gånger, varefter området bör anses som färdigt. Var uppmärksam på att 
inte måla ett skikt som är alltför tjockt, tunt eller dubbelt (undvik att applicera vått på 
vått). Undvik även damm och smuts. Måla i ljusets riktning och inspektera nymålade 
ytor från olika vinklar. För stora ytor kan det vara en fördel att vara två personer, en för 
att rulla och en till att applicera färg. God ventilation rekommenderas under målningen. 
Använd andningsskydd och följ gällande säkerhetsåtgärder för regionen eller landet - Se 
anvisningarna.

05 Finish
Efter applicering är det viktigt att låta den nymålade ytan torka utan kontakt, och utan 
att röra upp damm. En timme senare är AquaWrite Whiteboard färgen så pass torr att 
det är dags att avlägsna maskeringstejpen. Om tejpen har torkat ihop med färgen, skär 
då bort den med en tapetkniv längs kanten. Annat skydd bör endast tas bort när ytan 
är helt torr, för att undvika damm. Efter bara tre dagar är din nya WriteWall skrivtavla 
redo för anmärkningar av stora och små idéer.
 

06 WriteWalling på 3 dagar
Grattis till din lyckade applicering av WriteWallPaint AquaWrite Whiteboard färg.
Efter bara tre dagar är ytan härdad och klar för bruk med standard whiteboardpennor. 
Är du inte helt nöjd med ytan, kan du måla över den igen med Primer 72 timmar efter 
den första appliceringen.

07 Underhåll
Använda en mikro�berduk för all avtorkning av WriteWallPaint ytor. Tillsätt bara varmt 
vatten, eller WriteWallPaint Miracle Vatten för daglig rengöring vid behov. Användning 
inte en skursvamp eller annat material som kan repa eller på annat sätt skada ytan. Vid 
svår missfärgning av ytan från bruk av torra pennor kan den enkelt neutraliseras med 
alkohol och vatten. Upprepa processen tills ytan är helt fri från färg, och avsluta alltid 
med Miracle vatten när alkohol använts. Om du behandlar din nya WriteWall yta väl, och 
följer instruktionerna, kommer den att vara dig till glädje i många år. Om du har frågor, 
funderingar eller behöver råd, kontakta oss gärna genom att maila oss på: 
mailinfo@writewallpaint.com eller per telefon: +45 56 28 21 31 Besök också gärna vår 
hemsida: www.WriteWallPaint.com, eller kontakta oss genom din återförsäljare.
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