OWATROL COPPER SPIRIT
Klargør overfladen (anvendes kun indendørs)
•

•
•
•

Absolute Primer bruges på blanke/glatte overflader f.eks. aluminium, galvaniseret
stål, plast, glas, glaseret keramik og lignende glatte overflader. Lad primeren tørre i
mindst 8 timer
Blocking Primer bruges til vanskelige overflader f.eks. visse plast typer, træ,
spånplader, træplader og lignende. Lad primeren tørre i mindst 8 timer.
Overflader som mursten, tapet, gipsplader og lignende kan der males direkte på og
behøver derfor ikke primer. Overflader skal være rengjorte og aftørrede.
Ubehandlede overflader af kobber skal kun rengøres med passende
rengøringsmiddel før påføringen af Copper Spirit Aktivator.

Påføring Reaktiv Copper Leaf / Copper Spirit Aktivator
•
•
•

•

•

Påfør et dækkende lag af Reaktiv Copper Leaf. Lad tørre i mindst 6 timer.
Påføringen skal være gennemtør!
Påfør eventuelt et yderligere lag af Reaktiv Copper Leaf, hvis det skønnes
nødvendigt. Lad tørre i mindst 6 timer eller påføringen er blevet gennemtør.
TIPS (kan springes over): Påfør et tyndt nyt lag Reaktiv Copper Leaf. Lad tørre i 510 minutter før påføring af Copper Spirit Aktivator. Dette gør farven på oxideringen
mere intens.
Påfør Copper Spirit Aktivator med sprayflaske, pensel, klud, svamp eller rulle.
Oxideringen skal finde sted inden for 5-10 minutter efter påføring. Det er muligt at
påføre mere Copper Spirit Aktivator hvis ønsket oxideringseffekt ikke opnås i første
omgang efter 15-20 minutter.
Hvis oxideringen er for intens i farven og du fortryder, kan overfladen neutraliseres
med Spirit Sealer FØR påføringens processen af Reaktiv Copper Leaf påbegyndes
på ny.

Finish
•

•

•

•

Lad overfladen tørre i mindst 24 timer FØR påføringen af et tyndt lag Spirit Sealer.
Farven på oxideringen kan blive mørkere efter påføring. Undgå at røre ved
overfladen før påføringen af Spirit Sealer da farven kan smitte af.
Det anbefales at Spirit Sealer hældes i en skål eller lignende FØR påføringen.
Farven fra oxideringen kan smitte af på penslen og derved kontaminere resten af
produktet. Rens derfor penslen/rullen undervejs
Hvis de tidligere lag ikke har haft tid nok til at tørre, kan påføringen af Spirit Sealer
få farven på oxideringen til helt at forsvinde. Det er derfor meget vigtigt at give
lagene tid til at tørre og anbefaler op til 24 timer mellem hver påføring!
Overflader behandlet med Spirit Sealer skal tørre i et døgn, hvorefter et tyndt lag af
Natural Varnish kan påføres. Dette giver en mat finish og styrker overfladen og øger
holdbarhed og rengøringsvenligheden.

