
Mirror 
 

Mirror, en högblank "Stucco", för interiörer.  
Mirror är en högblank kalkbaserad spackelfärg, en sorts ”Stucco Veneziano”, som bla 
består av "grassello", släckt kalk. Den ger en yta lik polerad sten och kan blandas i 
alla kulörer. 

Användning  
Mirror rekommenderas för dekoration av innerväggar där man vill ha en levande, 
blank och exklusiv känsla. Produkten är tacksam att använda i offentlig miljö såsom 
trapphus, entréer, hotell och restaurang då dess uppbyggnad gör den väldigt hållbar. 
Det är möjligt att skydda och dekorera ytan ytterligare med ett eller flera lager av 
Cera Wax som finns i neutral, guld, silver och brons.  

Mirror kan användas på: 

• Puts 
• Nytt väggspackel 
• Gipsskivor 
• Acrylat, latex och oljefärg 
• Mineralskivor 
• Träskivor som tex MDF, plywood 

Tänk på att använda rätt grundfärg för omålade ytor 

Spädning  
Novaprimer (vattenbaserad grundfärg): Späd med 50% vatten. Pigmenteras vid 
starka och mörka kulörer. 
Mirror: klar för användning  
Cera Wax: klar för användning  

Så här gör du:                                                                  
Underlaget måste vara helt torrt och dammfritt. För icke kritande, fasta ytor, används 
Novaprimer, en strykning, utspädd, med pensel eller tunn roller. Låt torka minst 8 
timmar och slipa av lätt. Spackla upp 1-2 lager Mirror, slätt, med ett putsbräde eller 
stålspackel. Låt torka minst 12 timmar, slipa ytan med 400-papper om nödvändigt, ta 
bort damm.  Lägg på ytterligare ett lager och gå vidare med Mirror vått-i-vått i små 
portioner på väggen, för att skapa en typisk "Stuccoyta”. När produkten börjar torka 
(inom en timme), polera/glätta ytan med putsbrädet eller stålspackel för att göra den 
mer kompakt och glansig. För än högre glans polera ytan med en trasa.  

 
 



Efterbehandling  
Det är möjligt att skydda och dekorera ytan med Cera Wax (naturell, guld, silver, 
brons).  
Låt ytan torka minst 48 timmar, varefter Cera Wax appliceras med putsbräde eller 
stålspackel jämnt över ytan. Låt torka minst fyra timmar, lägg sedan på ett lager till 
med en ren och torr trasa. Torka bort överflödig produkt och polera ytan. 
 
Rekommendation  
Produkten måste skyddas från kyla och stora värmeförändringar under hela  
appliceringsförfarandet. Applicera inte vid lägre temperatur än +5 °C eller högre än 
+35 °C, inte heller i direkt solljus. 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. 
Mirror: ca 3m2/kg, beroende på vilken typ av underlag och sugförmåga.  
Cera Wax: 15-20 m2/l. 
 
Kulör  
Mirror; Vitt och Mirror färgkarta, går att beställa i NCS-kulörer. 
Cera Wax; silver, guld, brons, ofärgad. 
 
Innehåll  
Bindemedel: kalk, vattenbaserad vinyl-versatic sampolymer.  
 
Förpackning  
Mirror: 1kg, 5kg  
Cera Wax: 1l, 2,5l 
 
 


