Glassfiberstrie/strietapet

Mur/betong

Panelplater

Glatt vegg
raskt og enkelt!
PRAKTISK VEILEDNING

Fra strietapet, mur/betong eller
panelplater til slette vegger

INNHOLD

Neste generasjons
veggfornyer!

INNLEDNING
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FORDELER
Glatt vegg raskt og enkelt!

5

PRODUKTER
Roll-on-wall - Standard 400g
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Roll-on-wall - Plus 550g

7

Roll-on-wall - Premium 700g		
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FORBREDELSER
Klimatiske betingelser
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Kontroll av underlaget
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Anbefalt lim
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Utstyr
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Liming
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TIPS & TRIKS
Liming av innvendig hjørne
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Liming av ytterhjørne
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Skjøt med overlapp
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OVERFLATEBEHANDLING
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INNLEDNING
Glatte overflater på vegg og himling er trenden nå. Men i forbindelse med en renovering
er det som regel svært tidkrevende og dyrt å gjøre en gammel vegg glatt. Særlig
dersom underlaget er ujevnt eller strukturert som f.eks. en limt glassfiberstrie,
mur eller panel plater
Den ideelle løsningen i slike tilfeller er Roll-onwall. Med Roll-on-wall kan en vegg gjøres glatt
i ett arbeidstrinn. Omstendelig og tidkrevende
sparkling og støyende sliping bortfaller. Med
Roll-on-wall dekkes eksisterende ujevnheter
uten store anstrengelser. På den måten kan
man arbeidet effektivt og økonomisk. Derfor er
Roll-on-wall særlig godt egnet i offentlige bygninger som for eksempel sykehus og hoteller,
men også private hjem. Støyende arbeid som
sliping er spesielt forstyrrende. Med Roll-onwall kan det skapes en glatt vegg raskt og uten
støybelastning. Roll-on-wall tapetseres ganske
enkelt over det eksisterende underlaget for på
den måten å skape en glatt vegg som så kan bearbeides videre alt etter ønsker og krav. Dermed
settes det heller ingen grenser for kreativiteten.
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For at bearbeidingen av Roll-on-wall også skal
lykkes optimalt, inneholder denne praktiske
veiledningen alle nødvendige opplysninger og
anvisninger som for eksempel lim-anbefalinger,
trinn-for-trinn-veiledninger og tips og triks.

Her kommer du til arbeidsvideoen:
Storeys.no/roll-on-wall

FORDELER
GLATT VEGG RASKT OG ENKELT!

✓

Ypperlige dekkende egenskaper
Ingen sparkling, ingen sliping, ingen støy,
ikke noe støv
Egner seg også til offentlige bygninger
Opptil 75 % spart tid
Ideelt underlag for tapetsering og maling
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PRODUKTER
Roll-on-wall er en glass-fiberbasert
veggfornyer. Retter de fleste ujevnheter og danner en overmalbar
og slett flate.
Roll-on-wall er en smart, unik og enkel
metode for innendørs fornying og rehabilitering, uten bæring, riving, støy og støv.
Roll-on-wall gir eksisterende vegger forlenget
levetid ved å skape en ny, slett og holdbar
flate som kan tapetseres eller males.

✓

Premium 700g

Art. 660-15

Art 662-15

Art. 665-15

ca. · env. 400 g/m2

ca. · env. 550 g/m2

ca. · env. 700 g/m2

1,00 x 15.00 m

1,00 x 15,00 m

1,00 x 15,00 m

Roll-on-wall Standard
Retter ut opptil medium ujevnt
underlag av glassfiberstrie, rå
betong og avskallinger.

Glassfiberstrie/strietapet
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Plus 550g

Standard 400g

✓

Roll-on-wall Plus
Retter grove ujevnheter som
strietapeter, murvegger eller
panelplater og danner en
overmalbar og slett flate.

Mur/betong

✓

Roll-on-wall Premium
Retter grove ujevnheter som
strietapeter, murvegger og panel
plater. Danner en overmalbar og
slett flate. Ferdig grunnet.

Panelplater
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ANBEFALT LIM

FORBREDELSER

Casco Våtromslim eller tilsvarende

KLIMATISKE BETINGELSER

KONTROLL AV UNDERLAGET

LIMING

Romtemperaturen bør ligge mellom +18 og +25
°C og den relative luftfuktigheten ved 30–60 %.
Unngå trekk og oppvarming.

Underlaget skal være rent, tørt, fast og støvfritt.
Større sprekker, hull og ujevnheter sparkles.
Sterkt sugende underlag bør grunnes.

ARBEIDSTRINN:

1 Vater.
2 Fugemasse.
3 Fugepistol.
4 Lim.

UTSTYR

2

5 Malerulle.
6 Bredsparkel.
7 Saks.
8 Pensel.

9 Blyant.
10 Tapetkniv.
11 Tommestokk.
12 Tapetsletter

Først skjæres tapetlengdene i nødvendig lengde
pluss 5–10 cm. Med forsiden opp. Deretter påføres limet jevnt på underlaget i en bredde på 1
til 2 lengder med en langhåret malerulle (1). Den
tilskårede lengden legges inn i det våte limet (2).

Deretter trykkes lengden mot veggen med en
tapetsletter. De etterfølgende lengdene limes
kant-i-kant eller med overlapping som så skjæres igjennom. Det overstående skjæres av.
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LIMING AV YTTERHJØRNE

SKJÆRE I OVERLAPPING

TRINN 1:
Skjær til to tapetlengder i nødvendig lengde.

TRINN 1:
Skjær til to tapetlengder i riktig lengde.

TRINN 1:
Lim fast en tapetlengde.

TRINN 2:
Legg den første banen loddrett slik at den
står litt over. Med hobbykniv og sparkel kuttes
tapetlengden nå vertikalt i innerhjørnet.

TRINN 2:
Sett opp den første tapetlengden med litt
overstående.
Viktig: Roll-on-wall skal ikke legges rundt
hjørnet og limes med overlapp; da blir ikke
skjøtene pene.

TRINN 2:
Legg den neste lengden med et par centimeter
overlapp på den forrige lengden.

TRINN 3:
Lim den andre tapetlengden kant-i-kant i
innerhjørnet.
TRINN 4:

Lim innerhjørnet. Når limet har tørket fug
hjørnet med en .fugemasse.
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TRINN 3:
Skjær av det overstående med en hobbykniv slik
at lengden ligger kant-i-kant med ytterkanten. (1)
TRINN 4:
Nå setter du opp den andre lengden fra den
andre siden med noe overstående og skjærer
til i ytterkanten med en hobbykniv. (2)
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TRINN 3:
Med en tapetkniv skjærer du gjennom de to
overlappende lengdene.
TRINN 4:
Fjern de avskårne strimlene. Deretter
etterlimer du skjøten og trykker tapetkantene
pent inntil. Fjern lim som tyter ut.

Sparkle skjøtene og på før grunnings
maling. Tapetser over med hvilken
som helst tapet
eller
mal over etter ønske og krav med
dispersjons,- lateks,- eller akrylmaling
iht. DIN 13300. *

Sparkle skjøtene og på før grunnings
maling. Tapetser over med hvilken
som helst tapet
eller
mal over etter ønske og krav med
dispersjons,- lateks,- eller akrylmaling
iht. DIN 13300. *

Sparkle skjøtene. Roll-on-wall Premium
er ferdig grunnet. Påfør eventuelt er
grunningsstrøk med tapetens bunnfarge. Tapetser over med hvilken som
helst tapet
eller

Standard 400g

LIMING AV INNVENDIG HJØRNE

Plus 550g

TIPS & TRIKS

ETTERBEHANDLING

Premium 700g

TIPS: Se utførlig oppsettningsanvisning som medfølger rullen.

mal over etter ønske og krav med
dispersjons,- lateks,- eller akrylmaling
iht. DIN 13300. *

* Før du maler, sparkle skjøtene og legg
på en fiber/glassfiberduk om ønskelig.
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Storeys.no/roll-on-wall

