
KABRIC
Brugsguide

Easy to apply and pleasing to your senses
Share your story #detalecph

Del dit DETALE-projekt 

Del dit helt eget DETALE-projekt eller find massevis 
af inspiration i andres projekter på instagram un-
der #detalecph. Vi modtager meget gerne billeder 
til deling på hello@detalecph.com

Følg vores projekter 

Find os på Facebook og Instagram under navnet 
DETALE CPH eller besøg os på detalecph.com. Vi 
modtager meget gerne konstruktiv feedback på 
hello@detalecph.com

Gør klar 

Overfladen skal være jævn, tør og bæredygtig. 
Ujævne underlag udjævnes med egnet spartel-
masse og sugende underlag grundes.

Slidstyrke 

KABRIC har en slidstyrke svarende til en malet væg 
i glans 5. Produktet kan i de fleste tilfælde bruges 
uden yderligere behandling. Ved vægge udsat for 
større slidtage, anbefaler vi KABRIC Topcoat, som 
kan tilkøbes hos alle DETALE-forhandlere.
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Med spartel 

Du skal bruge:
2 spartler på 15-35 cm 
Malerrulle til påføring af KABRIC
Afdækning i form af plast eller pap
Malertape 
Sandpapir korn 180-220
Handsker og støvmaske til slibning

Med pensel 

Du skal bruge:
1 bred pensel på ca 10 cm 
1 lille malerpensel til kanter 
Afdækning i form af plast eller pap
Malertape
Sandpapir korn 180-220
Handsker og støvmaske til slibning

Afgræns det ønskede areal med malertape. Hele 
væggen udføres på én gang, uden ophold. KABRIC 
påføres med malerrulle i 1-2 baner, hvorefter pro-
duktet trækkes ud med spartel. Metoden gentages 
indtil hele arealet er udfyldt af et tyndt dækkende 
lag. Sørg for at have nok KABRIC på rullen, så du let 
kan fordele produktet på overfladen. Bemærk at 
pletspartlinger og overgange ses tydeligt. Lad væg-
gen tørre i minimum 3-4 timer inden 2. lag påføres.

Tip: Effekten fremkommer af måden der spartles 
på. Sørg for at spartle i bløde buer og undgå at 
spartle i samme retning. 

Afgræns det ønskede areal med malertape. Hele 
væggen udføres på én gang, uden ophold. KABRIC 
påføres med pensel på et areal på max 1 kvm af 
gangen. Produktet kan fordeles med rulle, hvis det 
foretrækkes. Metoden gentages indtil hele arealet 
er udfyldt af et tyndt dækkende lag. Sørg for at 
have nok KABRIC på penslen, så du let kan fordele 
produktet på overfladen. Bemærk at pletspartlin-
ger og overgange ses tydeligt. Lad væggen tørre i 
minimum 3-4 timer inden 2. lag påføres.

Tip: Effekten fremkommer af måden væggen 
udføres på. Vi anbefaler at pensle i korte,  
krydsende strøg eller i bløde buer. 

Slib eventuelle overgange væk, før 2. lag KABRIC 
påføres. Hele væggen udføres nu igen med 
samme teknik. Jo tyndere 2. lag er, desto mere 
levende bliver udtrykket. Forsøg at undgå kanter 
fra spartlingen. 

Fjern tapen før KABRIC tørrer. Lad herefter væg-
gen tørre til dagen efter inden ibrugtagning eller 
påføring af Topcoat.

Slib eventuelle overgange væk, før 2. lag KABRIC 
påføres. Hele væggen udføres nu igen med sam-
me teknik. Jo tyndere 2. lag er, desto mere levende 
bliver udtrykket. 

Fjern tapen før KABRIC tørrer. Lad herefter væg-
gen tørre til dagen efter inden ibrugtagning eller 
påføring af Topcoat.

For en blød og lækker overflade kan hele væggen 
slibes i bløde cirkulære bevægelser. Fjern eventu-
el støv med en fugtig klud. Sørg for at væggen er 
helt tør før slibning påbegyndes. 

For en blød og lækker overflade kan hele væggen 
slibes i bløde cirkulære bevægelser. Fjern eventu-
el støv med en fugtig klud. Sørg for at væggen er 
helt tør før slibning påbegyndes.
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