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WHITEBOARDFÄRG 
MÅLNINGSINSTRUKTION 

SÄKERHETSINFORMATION  

!  !  !  !  
ANVÄND SKYDDS- ANVÄND SKYDDS- VÄDRA SÅ MYCKET RENGÖR MED TVÅL 
HANDSKAR GLASÖGON  SOM MÖJLIGT  OCH VATTEN  

Använd heltäckande skyddsglasögon (kontaktlinser måste tas av). Använd andningsskydd och skyddshandskar (samt 
oömma kläder). Använd specialmask för kemikalier om det är nödvändigt. Ett välventilerat utrymme är att föredra, 
och försiktighetsåtgärder bör tas för att minska risken att färg kommer på hud, kläder eller oönskade ytor. Måla inte i 
närheten av gravida, barn, djur eller växter. Följ alla säkerhetsåtgärder som anges. Överskrid inte rekommenderat 
antal m2 för målning eftersom det försämrar resultatet. Om färgen har förvarats och fått ett ytskikt ska det tas bort med 
hjälp av en målarpinne eller liknande, alternativt kan färgen silas för att få bort ytskiktet. Därefter kan färgen användas. 
Bubblor kan förekomma under torkningsprocessen och bör ha försvunnit när färgen torkat helt. Vid frågor inför 
användning av WriteyBoardfärg kontakta WriteyBoard för mer information.  

 

       FÖRARBETE  
1)Förarbetet är halva arbetet för att få ett bra resultat. 
2) Använd maskeringstejp för att markera kanterna kring ytan som ska målas. 
3) Om mer än 4m2 ska målas: 

i.Märk upp ytor på 4m2 för att få rätt färgmängd. Måla en yta åt gången. 
ii.Överskrid inte den rekommenderade ytan för målning. 

4) Täck alla ytor som riskerar att få färgstänk, exempelvis golv, mattor, och möbler. 
5) Ytan bör vara jämn för att resultatet ska bli bra. Ojämna ytor kan jämnas till med slippapper (grovlek 120), och 
därefter torkas rent med en ren och fuktig trasa. Det är viktigt att ytan är torr och dammfri när den ska målas.   
6) Om rengöringsmedel har använts för att rengöra ytan ska ytan torkas av med en ren fuktig trasa så att alla rester av 

medlet försvinner. Om ytan inte är ren försämrar det resultatet av målningen.  
7) Om väggen är omålad behöver en primer användas. Använd en glansfri primer och kontrollera att den har torkat 
helt innan whiteboardfärgen målas. Om ytan är ny eller helt obehandlad behöver en glansfri primer användas för att 
ge ytan ett grundläggande skydd mot fläckar och förbereda ytan för den riktiga målningen. Det kan behövas mer än 
ett lager för att ytan ska fungera bra att måla på. 
8) Om det är en mörk yta som ska målas med vit WriteyBoardfärg är det bäst att använda en vit primer.

 INNAN DU BÖRJAR: LÄS INSTRUKTIONERNA NOGGRANT  

WriteyBoardfärgen ska vara rumstempererad, vilket vanligtvis tar ca 24 timmar (det bör vara 18-25 grader, max 85% 
luftfuktighet i utrymmet där målningen ska göras). 

I kallare klimat kan det ta upp till 5 dagar för färgen att bli rumstempererad. 
VÄNTA TILLS FÄRGEN 
ÄR RUMSTEMPERERAD

PREMIUM 
PRIMER
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