PRODUKTDATABLAD
CALM
GREEN

CONCRETE
GREY

DESIGN
Innfarget designsparkel som gir en betonglignende, levende veggflate.
For de fleste underlag innendørs.
Se
instruksjonsfilmen på
dalapro.no

Innfarget, ferdigblandet sparkel som brukes som sluttoverflate.
Gir en betonglignende vegg med fargeskiftninger.
Perfekt på tidligere malte, tapetserte eller ujevne vegger som trenger en oppfrisking.
Påføres for hånd med sparkelspade.
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DALAPRO® DESIGN
Designsparkel som gir en betonglignende, levende
overflate.
PRODUKTINFORMASJON
Dalapro Design er en pigmentert, ferdigblandet og lettarbeidet sparkel for innendørsbruk som gir en levende overflate med unike fargeskiftninger. Den finnes i fargene Calm
Green, Concrete Grey samt i hvit. Den hvite sparkelen er
en brytebase som kan blandes til valgfri farge. Se separat
produktblad for Dalapro Design White Mix.
ANVENDELSE
Dalapro Design kan brukes på de vanligste underlagene:
malt strie, pussede overflater, gips- og betongvegger.
Gammel tapet bør grunnmales for å unngå at det dannes
blærer ved sparkling.
I rom med høy persontrafikk bør ytterhjørnene utstyres
med hjørnebeskyttere som monteres før sparkling.
Dalapro Design oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN
15824. Produsert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.
ARBEIDSGANG
Dalapro Design er lett å påføre og fordele jevnt over
overflaten. Sparkelen har minimal krymping og svært god
vedheft til underlaget.
Forberedelser: Sørg for at alle overflater er rene samt frie
for støv og løse partikler. Porøse eller sterkt sugende underlag bør grunnes. Dekk til gulv, gulvsokkel, dørkarmer
og eventuell taklist og bruk maskeringsteip på kanter. Ved
behov: Rør i sparkelen slik at ublandet pigment blandes
godt ned før sparkling.
OBS! For å unngå fargeforskjeller: Bruk forpakninger med
samme batchnummer.
Tenk på hvilken effekt du vil ha på veggen. Korte drag med
sparkelspaden gir finere skiftninger. Lange drag gir et mer
rustikt og litt røft utseende.
Steg 1: Påfør Dalapro Design med sparkelspade i ca. 1–1,5
mm sjikttykkelse. La tørke i 24 timer.
Steg 2: Skrap forsiktig bort kanter og ujevnheter med
sparkelspaden. Unngå å skade overflaten. Ved behov, slip
i sirkelformede bevegelser med slipepapir med kornstørrelse 180–240.
Steg 3: Påfør det andre sparkelsjiktet som en tynn skra-

pesparkling 0,2–0,5 mm. Dette er sluttfinishen på veggen,
så tenk på å tilpasse sparklingen etter ønsket sluttresultat
(se Steg 1). Hvis du ønsker en mørkere effekt, legger du på
et tykkere sjikt. La tørke i 12 timer.
Steg 4: Skrap forsiktig bort kanter og ujevnheter med
sparkelspaden eller bruk slipekloss og slip med sirkelformede bevegelser. Det bidrar til at nyanseforskjellene
kommer frem. Fjern støvet etter sliping.
Steg 5: For å forsegle overflaten og gjøre den mer vedlikeholdsvennlig, forsegler du med TopCoat. Påfør minst
to strøk TopCoat med skumgummirulle eller en korthåret
lakkrulle. Tørketiden er cirka 2-3 timer.
TØRKETID
Tørketiden avhenger blant annet av underlag, sjikttykkelse,
temperatur og luftfuktighet. Anbefalt tørketid er 24 timer
for det første strøket og 12 timer for det andre strøket.
MATERIALFORBRUK
Forbruket avhenger av underlaget. Beregn ca. 1,5 liter
sparkel per kvadratmeter ved den første sparklingen og
ca. 0,5 liter per kvadratmeter til den andre sparklingen.
RENGJØRING OG AVFALL
Ta bort så mye sparkel som mulig fra verktøyene før de
rengjøres med vann. Sparkelrester skal ikke helles i avløpet, men i stedet leveres til et lokalt avfallsmottak. Godt
tømt emballasje leveres til gjenvinning.
LAGRING
Sparkel er en datomerket ferskvare. Ubrutt forpakning
kan lagres mørkt og frostfritt i maks. 12 måneder. Åpnet
forpakning skal lukkes godt og innholdet bør brukes innen
1–2 uker. Mer informasjon finnes på dalapro.no.
TEKNISKE DATA
Bindemiddel: Latex-sampolymer
Løsemiddel: Vann
Fyllmiddel: Lettfyllmiddel og hvit dolomitt
Kornstørrelse: Maks. 0,2 mm
pH: ca. 9
Farge: Grå eller grønn
Brannfarlighet: Sprer eller vedlikeholder ikke ild
Forpakning: 10-liters spann med 9 liter sparkel

Produktdatabladet er utgitt kun i rådgivende hensikt. Opplysningene gis ikke som garanti for at produktet har bestemte egenskaper eller er egnet for et spesielt
bruksområde. Disse verdiene gjelder under normale omstendigheter. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer uten foregående informasjon. Brukeren er
selv ansvarlig for at den nyeste utgaven av dette databladet anvendes. Dette kan kontrolleres på www.dalapro.no.
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