Dækkende maling
til loft- og vægpaneler

T

rip Trap Panelhvid Dækkende
er en helmat specialmaling, der
anvendes til gulnet træværk,
træprofilbrædder, til lofter og vægge,
samt loftpaneler indendørs. Panelhvid
Dækkende kan anvendes på ubehandlede eller tidligere lakerede overflader
og giver træet et ultramat blødt udseende.
Panelhvid Dækkende forebygger gulning af nyt træværk og reducerer muligheden for knastgennemslag.
Efter første påføring kan der forekomme gennemslag af nikotin og
farvestoffer fra træet, og derfor SKAL Panelhvid Dækkende påføres 2 gange for at opnå den dækkende farve.

HVORDAN LYSNES DINE

TRÆLOFTER

1 Træet skal være rent, tørt og afrenset. Vask med Trip Trap Trærens

blandet med vand i forholdet 1:40. Overfladen vaskes efter med rent
vand. Tidligere lakerede overflader afrenses/afslibes for opnåelse af
optimal vedhæftning. Det anbefales at udføre en mindre prøveopstrøg
på et mindre synligt sted for at vurdere resultatet.

2 Panelhvid Dækkende omrøres grundigt før og under brug. Spande
med forskellige batchnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskelle.

3 Produktet påføres med pensel i et jævnt dækkende lag. Stryg altid

langs med træets åretegning. For fuldt dækkende resultat skal der behandles 2-3 gange. Panelhvid dækkende er velegnet til påføring med
malersprøjte. Overfladen er overmalbar efter ca. 2 timer (ved 20˚C).
Tidsrummet mellem første og anden påføring skal være min. 18-24
timer for opnåelse af spærrende effekt.
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4 Værktøj rengøres med vand og sæbe.

Lyse lofter og vægge kan få rummet til at virke både lysere og større.
Hvad enten du har ubehandlet træ, som er gulnet, eller dit loft består
af tidligere lakerede træprofilbrædder, så er Panelhvid løsningen. Produktet kan give en lys eller helt hvid farve, og du kan bagefter glæde
dig over en blød og ultramat overflade, der fremhæver træets naturlige struktur. Panelhvid er populær blandt gør-det-selv folk, da den
drypper minimalt under påføringen og har den praktiske fordel, at der
kan grund- og slutbehandles med samme produkt.

Rengør med trærens og få
det bedste slutresultat

T

il afrensning af lud-, sæbe- og oliebehandlede og lakerede træoverflader samt
til særligt genstridige pletter. Trip Trap
Trærens er desuden effektiv til afrensning af
ubehandlede trælofter, paneler m.v.

1 Bland 250 ml Trærens med 5 L varmt vand.
2 Vask træoverfladen med en godt opvredet klud/moppe. Opnå

bedste resultat ved at lade trærens-blandingen blive på overfladen i
5 minutter, inden der vaskes efter med rent vand.
Gentag behandlingen, hvis overfladen er meget beskidt.

3 Lad træoverfladen tørre mindst 8 timer, til det er helt tørt.
OBS: Trærens efterlader overfladen uden beskyttelse, og efterbehandling er derfor påkrævet efter vask.

Indkøbsliste
- Trærens
- Panelhvid eller
Panelhvid dækkende

Lysning af loft- og
vægpaneler

T

rip Trap Panelhvid er et vandbaseret
produkt, der anvendes til lysning af
nyt eller gulnet træværk, f.eks. loftsog vægpaneler indendørs.

1 Træet skal være rent, tørt og afrenset. Vask med Trip Trap Trærens

blandet med vand i forholdet 1:40. Tør efter med rent vand. Tidligere
lakerede overflader afrenses/afslibes for opnåelse af optimal vedhæftning. Det anbefales at udføre en mindre prøvebehandling på et
mindre synligt sted for at vurdere resultatet.

2 Panelhvid omrøres grundigt før og under brug. Spande med for-

skellige batchnumre (produktionsnummer) blandes for at undgå nuance- og glansforskelle.

3 Produktet påføres med pensel i et jævnt lag. Stryg altid langs med

træets åretegning. Påføre max 3-4 brædder af gangen. Påfør i brættets længderetning i ca. en armlængde. Det anbefales at færdiggøre
3-4 brædder ad gangen for at undgå synlige overlapninger.

4 Værktøj rengøres i vand og sæbe.

