Måla möbler
1. Rengör
Ta bort lös färg och blöt en svamp med Landora Målartvätt och tvätta av
ytan. Torka sedan bort rengöringsmedlet med en trasa fuktad med vatten.

Tips!

Lägg lite extra tid på att göra underlaget riktigt rent så att den nya färgen
får bra vidhäftning. Möbler utsätts för påfrestningar och det är inte roligt
om färgen börjar lossna. Målarmästaren

2. Slipa och grunda
Slipa ojämnheter och skador med sandpapper och måla trärena ytor med
Landora Grundfärg.

Tips!

Om du vill att en gammal möbel ska fortsätta se gammal ut även efter
behandlingen är det okej om ytan är lite ojämn så att man kan se att möbeln
har varit med om både det ena och det andra. Men om du vill att möbeln ska
se ny ut efter ommålningen, då gäller det att lägga lite extra krut på underarbetet. Spackla och slipa tills du har en alldeles jämn yta. Målarmästaren

3. Spackla och grunda
Laga hål och skador med Landora Snickerispackel. Låt spacklet torka och slipa
sedan med sandpapper. Grundmåla hela ytan med Landora Grundfärg.

4. Mellanslipa

Målarguide Inne

Måla fönster, dörrar,
lister och snickerier
1. Rengör
Borsta bort damm och lösa partiklar. Torka av ytan med fuktad trasa.
Är ytan målad sedan tidigare så ta bort lös färg och rengör med Landora Målartvätt.
Blöt en svamp eller trasa med rengöringsmedlet. Torka av ytan som ska målas och
torka sedan bort rengöringsmedlet med en trasa fuktad i vatten.

Lacka och lasera

2. Laga och slipa
Laga hål och skador och spackla ut ojämnheter med Landora Snickerispackel. Låt spacklet torka och slipa sedan med sandpapper. Avlägsna
allt damm.

Tips!

Täta fogar och sprickor som du misstänker kan röra sig med Landora Latexfog som
går bra att måla på, i motsats till silikonfogar. Använd maskeringstejp där du vill ha
raka avslutningar, till exempel vid fönsterbågarnas anslutning till glaset.
Målarmästaren

3. Grundmåla
Grunda med Landora Grundfärg.

4. Färdigstryk
Måla 2 gånger med Landora Lackfärg.

Mellanslipa möbeln med fint slippapper och torka sedan av damm med en
fuktad trasa.
97511

5. Färdigstryk
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Måla slutligen 2 gånger med Landora Lackfärg.

Tips!

Lackfärg torkar snabbt och du kan inte gå tillbaka och bearbeta ytan.
Stryk ut färgen flödigt med rejäla tag och håll ytan fri från damm under
målningen. Målarmästaren

Inköpslista tillbehör
• Pensel
• Maskeringstejp
• Målartvätt
• Latexfog
• Slippapper och slipkloss

Har du frågor om målning? Ring vår Målarmästare
på 0200-88 40 41 så hjälper vi dig.

Enkelt att måla!
www.landora.se

Enkelt att måla!

Lackfärg

Lasyrbets

Lackfärg
Landora Lackfärg är en vattenburen lackfärg för
målning av snickerier inomhus. Ger en slitstark yta
som inte gulnar. Landora Lackfärg passar för de
flesta underlag.

Vit
(Blank och Halvblank)

Blå
(Blank)

Antikvit
(Blank och Halvblank)

Kalkvit

Röd
(Blank)

Mörkbrun

Mellanbrun

3 God vidhäftning
3 Mycket slitstark
3 Vattenburen

Lasyrbets
Landora Lasyrbets är en vattenburen halvblank
lasyr. Används för lasering av möbler, snickerier,
paneler, lister och andra trädetaljer inomhus.
3 God vidhäftning
3 Slitstark
3 Vattenburen

Svart
(Blank och Halvblank)

Granit
(Halvblank)

Kulöravvikelser i tryck kan förekomma. Provmåla gärna underlaget.

