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 MÅLNING MED WRITEYBOARDFÄRG  
 

Häll hela innehållet i färgtråget. Blanda färgen försiktigt för att undvika att luftbubblor 
bildas. För målning med writeyboardfärg rekommenderas en luddfri mohairroller. För att 
avlägsna ludd från rollern innan målningen påbörjas kan en bit målartejp dras mot  

rollern.  

1) När rollern är helt luddfri kan den doppas i färgen. Var försiktig så att rollern inte blir   
 så övermättad med färg att den riskerar att droppa.   

2) För rollern mot den övre delen av tråget där överflödig färg kan rollas av.  
 Upprepa processen genom att doppa och rulla rollern i färgen och dra av rollern  

 mot den övre delen av tråget tills färg inte droppar från rollern. 
3) Det bästa sättet att måla ytan är att applicera två tunna lager färg. Den yta som 

 ska målas markeras i kanterna med målartejp för att få raka linjer. Måla från kant 
 till kant, börja högst upp och måla sidledes för att undvika dropp och rinningar.  
 När hela ytan har målats med ett lager färg bör ett lager till målas på direkt.  
 Ytterligare ett lager kan behöva målas om ytan är mycket absorberande.  Flera  
 rollers kan behövas om det är en större yta som ska målas. 

4) En för tunn eller för tjock applicering av färg på en fuktig och/eller ojämn yta kan 
 ge ett undermåligt resultat. *Håll temperaturen mellan 18 och 25 grader och  
 luftfuktigheten bör inte vara högre än 85% under målning och torkningstiden.  

 STÄDA UNDAN & VÄ N T A  
Använd xylen- eller ketonbaserad rengöringslösning för att rengöra målarredskapen. Det är 48 
timmars torktid (eller längre vid kallt klimat) för att ytan ska kunna användas till att skriva på. 
WriteyBoardens yta och dess suddkapacitet förbättras över tid och når optimal nivå efter 2 
veckor. Det är viktigt att inte börja använda ytan till att skriva på innan färgen torkat helt 
eftersom det kan vara svårt att sudda bort pennfärgen. 

  SKRIV & S U D D A  
Fäst den inkluderade klisterdekalen på WriteyBoardytan när den är klar att användas. WriteyBoards 

luktfria pennor rekommenderas för bäst resultat. Det fungerar dock bra med alla typer av luktfria 
pennor. Ta bort pennmärken med en micro-fiberduk. Om rengöringsmedel används för att ta bort 
svårborttagna märken, använd vatten och en fuktig micro-fiberduk för att få bort resterna av 
rengöringsmedlet från ytan. För att avlägsna andra typer av märken bör Goof-off™ sprayrengöring 
användas; låt det gå 7 dagar från det att ytan målats innan  Goof-off™ används. Testa övriga 
rengöringsmedel på en mindre yta före användning. 
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