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White Steel GreySilver Anthracite

6820 micro decor
rustikt genomfärgat väggspackel

Mysiga och stämningsfulla rum med rustika väggar

6820 micro decor är ett rustikt genomfärgat väggspackel, som ger maximala möjlighe-
ter till dekorerade väggytor i t ex vardagsrum, kök, tvättstuga och våtrum i bostäder. 
Kan appliceras direkt på cementbaserade, målade eller kaklade väggar.

6820 micro decor är ett färdigt väggspackel som blandas med vatten och appliceras 
på underlaget med ett stål- eller plastspackel, i ett eller flera lager. Det färdighärdade 
väggspackelt  är vattenbeständigt och kan användas på alla typer av fasta underlag, 
som t.ex. gips, murverk, lättbetong och liknande fuktresistenta underlag. Om du vill ha 
ett fint och rustikt badrum kan du med fördel använda 6820 micro decor, som även är 
lämplig för användning i rum med risk för vattenstänk och hög luftfuktighet. 

Finns i flera färdiga standard färger



Förberedelser Blandning/applicering Bra att veta

Flera lager Efterbehandling Andra underlag

Av slutning Bra att veta Rengöring

Underlaget måste vara torrt, fritt 
från damm och lösa partiklar. Su-
gande underlag ska primas med 
4170 decor primer. Täta ytor kan 
behöva rengöras med 7110 base 
cleaner.

Väggspacklet blandas med vat-
ten och rörs om med visp på 
låg hastighet i 2–3 minuter. Låt 
blandningen vila i 2–3 minuter 
och rör om igen. Appliceras med 
en spackel i skikttjocklek upp till 
2 mm.

För att undvika färgskiftningar på 
ytan, ska likformiga rörelser vid 
påstrykningar undvikas. Appli-
cera i korta halvcirkelformade 
påstrykningar.

Om en jämn och slät yta önskas, 
appliceras ett till tunt, skrapat 
skikt när det första skiktet är 
torrt. Detta görs tidigast efter 3 
timmar.

När väggspackelt har härdat, kan 
ytan slipas med ett fint sandpap-
per till en helt slät yta.

6820 micro decor kan också 
appliceras på målade och kakla-
de ytor efter att de har rengjorts 
med 7110 base cleaner och/eller 
7120 ceramic cleaner.

Applicering av 4720 decor 
topcoating kan ske tidigast 
6–12 timmar efter applicering av 
väggspackelt. Använd en slät rol-
ler och applicera från golv till tak 
för att undvika dropp som kan 
synas i det färdiga arbetet.

Akta så att det inte blir rollbanor 
under applicering. Rolla därför 
i olika riktningar tills spåren är 
jämnt fördelade på ytan. Under 
appliceringen får ytan ett vått 
utseende som försvinner inom 
1–3 dygn.

4720 decor topcoating gör ytan 
lätt att rengöra. Den kan tvättas 
med en trasa fuktad med vatten 
eller milda rengöringsmedel.

Så här gör du 



Undvik fläckar på den färdiga väggen

4720 decor topcoating kan med fördel användas 
till försegling av spackelytan när den är färdig-
härdad, tidigast efter 6–12 timmar.

4720 decor topcoating ger dig ett neutralt yt-
skydd som avvisar stänk från vätskor. Vätska bör 
omedelbart torkas så att den inte torkar in i ytan.

Det här behöver du:

• 4170 decor primer
• 6820 micro decor
• 4720 decor topcoating
• Spackel, 15-20 cm bredde
• Slätt roller
• Ev. fint sandpapper
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