
BRUGSGUIDE

Färg er fremstillet med henblik på nem anvendelse. Det betyder at du sagtens selv 
kan gå i gang med spartelmassen. Følg guiden trin for trin for at få det bedste resultat. 

Er du i tvivl eller har du spørgsmål undervejs, kan du kontakte din forhandler.

OBS: Lav hele væggen på én gang, da stop undervejs vil blive meget tydelige og ikke giver 
et pænt resultat.
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Dæk af så du beskytter det, der ikke skal spartles. Brug malertape til kanterne og 
plastik eller papir til at beskytte dine gulve. Sørg også for at dine vægge er rene 
og tørre.

Første lag af råmassen påføres med almindelige bredspartler (str. 15 cm og 35 
cm anbefales). Påfører du råmassen med korte spartlinger og mange overlap, 
vil du få et vildere og changerende udtryk, mens du med lange spartlinger og få 
overlap vil skabe et mere roligt udtryk. Pil malertapen af efter første lag, mens det 
endnu ikke er tørt og lad væggen tørre i minimum 16. timer før du forsætter med 
andet og sidste lag.  

Slib løbere eller opkanter pæne med sandpapir på en klods og børst væggen ren 
for støv. Sæt malertape op på ny og påfør nu andet lag råmasse. Lagtykkelsen bør 
være nogenlunde ens på hele væggen, men bør ikke være tykkere end 4 mm. Tag 
nu malertapen af mens det stadig er vådt. Lad væggen tørre i minimum 16 timer 
eller indtil væggen føles helt tør. 

Inden forseglingen påføres, skal hele overfladen slibes med sandpapir i korn 120 
eller 180. Overfladen skal være helt tør inden afslibning. Husk at afdække med 
malertape og afdækning. Det er vigtigt at væggen slibes i hånden med bløde cir-
kelbevægelser, indtil overfladen ikke har tydelige krater eller opkanter. Støv  tilsidst 
væggen.

Forsegl væggen én gang med FäRG Forsegling. Påfør med rulle og undgå løbere, 
da det bliver tydeligt og ikke særlig pænt. Har du købt forsegleren i sprøjtekvalitet 
påføres med forstøver af 2 omgange, og eventuelle løbere tørres af med en fnug-
fri klud.

Fjern al tape og afdækning inden forsegleren tørre. Lad tilsidst væggen tørre i 24 
timer inden brug. Efter det er din væg helt færdig - Godt arbejde!

www.fargs.dk


