Måla på puts och betong
1. Rengör
Skrapa bort lös färg med en bred stålspackel som kommer åt bakom löst
sittande puts. Stick in från alla sidor och skrapa upp sprickor och lösa
partier. Tvätta sedan med Landora Tak- och Fasadtvätt och spola rent med
vatten. När ytan torkat, borsta grundligt med en grov panelborste för att ta
bort de sista lösa partiklarna. På omålade ytor räcker det med att borsta bort
damm och lösa partiklar.

Inköpslista tillbehör
• Penslar
• Panelborste
• Täckplast
• Landora Tak- och Fasadtvätt

Målarguide Ute

Puts, betong, lasyr

2. Laga
Laga hål och sprickor med lagningsbruk eller cementbaserat spackel.
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3. Grunda
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Porösa och ”sandiga” ytor kan målas med Putsfärg spädd med 10-20%
vatten som grundning innan färdigmålning.

4. Färdigstryk
Måla 2 gånger med Landora Putsfärg.

Tips!

Målarmästaren tipsar: Landora Putsfärg går även bra att använda inomhus,
på till exempel öppna spisar och skorstensstockar. Målarmästaren

Lasera träfasader,
staket och utemöbler
1. Tvätta och grunda
Tidigare laserade ytor tvättas med Landora Tak- och Fasadtvätt. Skölj av
med vatten och låt torka. Obehandlade ytor grundas med Landora Grundolja.
Var särskilt noga med att mätta allt ändträ.

2. Färdigstryk
Färdigstryk en gång med Landora Utelasyr efter att bräderna eller läkten
monterats.

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

Tips!

Målarmästaren tipsar: Vid lasering av nytt trä kan man med fördel grunda
och måla första strykningen innan monteringen av fasaden. Målarmästaren

Enkelt att måla!
www.landora.se

Enkelt att måla!

Putsfärg

Utelasyr

Putsfärg
För fasader och socklar av puts, betong och eternit.
Fungerar även på ytor inomhus.
3 Andas
3 Kulörbeständig
3 Högtäckande

Vit

Husgrå

Färglös

Vit

Skiffer

Svart

Mellanbrun

Mörkbrun

Utelasyr
Framhäver träets naturliga struktur och ger en
vattenavvisande yta som motverkar sprickbildning.
3 Vattenavvisande
3 Skyddande
3 Vattenburen

Svartbrun

Kulöravvikelser i tryck kan förekomma. Provmåla gärna underlaget.

Svart

