lady
måla möbler och snickerier
Steg-för-steg & tips för vackra målade ytor

God smak förtjänar det bästa

FRAMSIDA:
VÄGG: LADY BALANCE 1624 LÄTTHET
KLÄDSKÅP: LADY SUPREME FINISH MATT 7163 MINTY BREEZE
NATTDUKSBORD: LADY SUPREME FINISH SILKEMATT 10246 VELVET
BYRÅ: LADY SUPREME FINISH HALVBLANK 1108 LOTUS
VÄGG: LADY BALANCE 2024 SENSES
HYLLA: LADY SUPREME FINISH HALVBLANK 2024 SENSES
MÅLADE TRÄDETALJER: LADY SUPREME FINISH 2024 SENSES,
1624 LÄTTHET, 10246 VELVET, 2856 WARM BLUSH,
7163 MINTY BREEZE OCH 7555 SOFT MINT

Såhär går du
tillväga
steg-för-steg:
1. RENGÖR
Vid all målning är det viktigt att noga rengöra, för att få en jämn och slät
yta samt god vidhäftning.
> Tvätta med JOTUN Husvask spädd 1:50 med vatten. Vaxbehandlade ytor
rengörs noga med Trestjärne Golvrengöring. Tvålrester avlägsnas noga
genom upprepad avtorkning med rent vatten.
> Slipa därefter lätt över ytan med fint sandpapper.
> Ta bort slipdammet med en microfiberduk.

Tips: Att måla möbler är ett enkelt sätt att
introducera nya kulörer i hemmet.

KÖKSSKÅP: LADY SUPREME FINISH HALVBLANK 7163 MINTY BREEZE
VÄGG: LADY BALANCE 7163 MINTY BREEZE
STOL FÖRE / EFTER: LADY SUPREME FINISH SILKEMATT 7555 SOFT MINT

2. GRUNDA
Ett ordentligt underarbete lägger grunden för ett perfekt slutresultat.
Följ noga råden för det underlag du ska grunda.
> Trä med kvist och missfärgade underlag grundas med 2 strykningar
JOTUN Kvist- och Spärrgrundning. Vid målning av blanka hårda underlag
samt trä utan kvist, applicera 1 strykning JOTUN Häftgrund Universal.
Tidigare behandlade underlag behöver inte grundas, men ytan bör
mattslipas. Ta bort slipdammet med en microfiberduk.
> Eventuella hål och skador spacklas med JOTUN Snabbspackel - Akryl.
Slipa med ett fint sandpapper och torka därefter bort slipdammet med en
microfiberduk. Spacklade områden fläckmålas med 1 strykning grundning.
> Avslutningsvis slipas den grundmålade ytan lätt med ett fint sandpapper.
> Ta bort slipdammet med en microfiberduk.

3. MÅLA
LADYs snickerifärger är av bästa kvalitet och ger vackra målade ytor och
ett perfekt slutresultat.
> Applicera 2 strykningar LADY Interior Finish eller LADY Supreme Finish
i önskad glansgrad.
> Mattslipa ytan lätt mellan strykningarna och glöm inte att ta bort slipdammet med en microfiberduk. Detta ger en extra jämn och slät yta.

LADY Supreme Finish ger suverän finish och är
extremt slitstark. LADY Supreme Finish flyter ut bra
vilket gör att det är enkelt att få ett jämnt, vackert och
perfekt resultat på detaljer som exempelvis möbler, dörrar
och lister. LADY Supreme Finish finns i fyra glansgrader;
Matt, Silkematt, Halvblank och Superblank.

Tips och råd
innan du målar
lycka till!

PANELVÄGG: LADY SUPREME FINISH SILKEMATT 7555 SOFT MINT
SKÅP: LADY SUPREME FINISH HALVBLANK 10578 MISTY SHADOW

PANEL OCH PANELTAK
> För att färgen inte ska «sätta» sig för fort, måla endast
2–3 brädor åt gången.
> Påför färgen med roller i hela panelens längdriktning.
Eftersläta sedan direkt med pensel. Detta underlättar
applicering och gör att arbetet går snabbare.

FÖNSTER
> Skydda fönsterglaset genom att att maskera med en bra
maskeringstejp.
> Måla fönsterbågen innerst mot glaset först. Fortsätt sedan
systematiskt utåt och måla till sist fönsterkarmen.

Tips: För att få en slät yta är det lämpligt att använda en
rulle och måla små ytor i taget. Gå alltid över med en pensel/
fördrivare efteråt. Det är lättare och ger ett snyggare resultat!

VÄGG: LADY BALANCE 10579 COMPLEXION
DÖRR: LADY SUPREME FINISH MATT 10579 COMPLEXION
LISTER: LADY SUPREME FINISH MATT 10579 COMPLEXION

DÖRR OCH DÖRRKARM
> Börja med att måla den sida som dörren stängs emot.
Lägg en träbit/kloss på tröskeln och pressa dörren mot den.
Då står dörren stadigt så att målningsarbetet går lättare.
> Vid målning av dörrkarmar, måla gerikten först. Börja med
den ena och starta från golvet och uppåt. Fortsätt med själva
karmen och sedan runt tills du kommer ned på andra sidan.
> På dörrar/stora ytor appliceras färgen med en korthårig rulle.
Avsluta alltid i träets längdriktning. För enklare applicering
dela upp ytor i 2–4 längsgående delar. Måla först kanten av
dörren. Börja sedan med den första delen och släta ut färgen
uppifrån och ned. Fortsätt till nästa del och upprepa tills
dörren är färdigmålad. Arbeta gärna i raskt tempo för att
undvika ett ojämnt resultat.

MÖBLER
> För att få bra täck och bra hållbarhet måste du måla två
strykningar. Mellan strykningarna rekommenderar vi lätt
slipning med fint sandpapper (exempelvis 180 korn).
Detta för att ta bort damm som kan ha fastnat i färgen
under första strykningen. Detta är extra viktigt om du
väljer en blank färg.

Vackra glansgrader
förtidsriktiga
kontraster

VÄGG: LADY PURE COLOR 1624 LÄTTHET
PANEL: LADY SUPREME FINISH SUPERBLANK 1624 LÄTTHET

Magi skapas i hemmet med matta och blanka ytor i stilfulla kontraster.
Precis som vi upplever att kulörer kan komplettera varandra, kan
kombinationer av olika glansgrader lyfta inredningen till nya höjder.
Det är nämligen de viktiga detaljerna det handlar om och LADY Supreme
Finish sätter en ny standard för det perfekta resultatet.
LADY Supreme Finish Matt följer trenden med matta ytor. Nu kan
möbler, lister och paneler göras vackra med ett mjukt och matt utseende.
En matt panelvägg ger rummet en lugn atmosfär och är en bra bas för
övrig inredning.
LADY Supreme Finish Silkematt på väggpanel, ger en vacker
silkematt och extremt tålig yta. Idyll skapas med bestående och vackra
ytor i en rad vackra kulörer.
LADY Supreme Finish Halvblank ger ett elegant utseende.
Inte för mycket och inte för lite, framhäver enkla detaljer på ett vackert
sätt. Ibland behövs det inte mycket för att skapa den lilla skillnaden.
Det handlar bara om små glansskillnader.

VÄGG: LADY BALANCE 1624 LÄTTHET
STOL: LADY SUPREME FINISH SILKEMATT 2856 WARM BLUSH

LADY Supreme Finish Superblank förhöjer inredningen. Ibland
förtjänar vissa detaljer extra uppmärksamhet, och att lyfta fram det
som du är stolt över. En superblank dörr eller lister som kontrast mot
en matt vägg är helt enkelt vackert.

SKÅP: LADY SUPREME FINISH MATT
7163 MINTY BREEZE

Ytterligare information om
LADYs produkter hittar du på
jotun.se/lady

JOTUN Kvist- och
Spärrgrundning
Kombinerad kvistlack
och spärrande
grundning. Till nytt och
gammalt underlag.

JOTUN Häftgrund
Universal
God vidhäftningsförmåga på de flesta
underlag. Torkar
snabbt, lätt att slipa.

Jotun Sverige AB
Box 151, SE-421 22 Västra Frölunda
Tel (+46) 031 69 63 00, www.jotun.se

LADY Interior Finish
Helt enkelt vackra
snickerier. Luktsvag,
två strykningar på en
dag, gulnar inte över
tid.

LADY Supreme Finish
Är extremt slitstark
och ger en suverän
finish på dörrar, lister
och detaljer.
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LADY har interiörfärger till de flesta
underlag

