
Dune  
 

 Dune  
En slät och matt dekorativ spackelfärg med metalliceffekt för interiörer. 
 
 
Användning  
Dune är en dekorfärg för interiörer med sammetsmjuk känsla som skapar moderna 
visuella effekter och ett fantastiskt spel av ljus och skuggor.  
Att använda Dune är enkelt och praktiskt, vilket gör det möjligt att lätt uppnå  
högkvalitativa visuella och taktila effekter för både professionella målare och 
nybörjare. Tack vare sin mångsidighet, kan Dune appliceras med olika verktyg och 
tekniker för att uppnå många olika nyanser, texturer och önskade effekter. Den ger 
en tålig, avtvättningsbar yta som är enkel att bättra. 
 
 
Spädning   
Novaprimer, grund: späd med 50% vatten. Pigmenteras vid kraftiga kulörer. 
Dune: färdig att använda med putsbräde. Spädes med max 20% vatten, till första 
strykningen, vid målning med roller.  
 
 
Tänk på! 
Blanda till produkten före applicering. Underlaget måste vara helt torrt och dammfritt. 

 

Så här gör du:                                                                     
Grunda en gång med Novaprimer, låt torka minst 4 timmar. Applicera ett lager av 
Dune, med en korthårig rulle eller putsbräde. Jobba in produkten och glätta ytan. Låt 
torka minst 5 timmar. Lägg på ett andra skikt av Dune, outspädd, med ett putsbräde, 
täck hela ytan och använda lite mer av produkten denna gång. Innan det torkar 
arbeta in ytan med en stål eller plastmurslev, komprimera försiktigt ytan med 
cirkelrörelser (som åttor) till önskad effekt.  

Torktid: ca 24 timmar, beroende på underlag och sugförmåga. 
 
 
Rekommendation  
Produkten måste skyddas från kyla och höga värmeförändringar under hela  
appliceringsförfarandet. Applicera inte vid lägre temperatur än +5 °C eller högre än 
+35 °C, inte i direkt solljus eller på varma ytor. Det rekommenderas att använda 
produkter med samma batchnummer under hela projektet. 
 
 



Tvätta verktyg 
Med vatten, direkt efter användning.  
 
Åtgång   
Novaprimer: ca 15m2/l, beroende på underlag och sugförmåga.  
Dune: ca 10m2/l, beroende på underlag och sugförmåga. 
 
Kulörer 
Dune Silver, Dune Guld, och Dune färgkarta   
 
Innehåll   
Bindemedel: vattenbaserad akrylpolymer  
 
FÖRPACKNING  
Dune:1l 
 


