Stap-voor-stap handleiding

WBP

inhoud:
(A) verfbakje 2 x
(B) zakje primer
(C) 2-componenten-zak whiteboardpaint
(D) schuimroller
(E) viltroller
(F) rolbeugel
(G) handschoenen
(H) whiteboard cleaningspray
(I ) set van 7 markers
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Maak de ondergrond vet- en stofvrij en zo glad mogelijk.
Markeer eventueel het te schilderen gedeelte met schilderstape.
Zet al het benodigde gereedschap klaar.
Pak het zakje met de primer (B), schud dit goed en giet het in een verfbakje (A)
Doe de schuimroller (D) in de beugel (F) en breng een dekkende laag primer aan
Laat het drogen; handdroog na ca. 1 uur
LET OP : wacht tot het oppervlak van de primer handdroog is VOORDAT de
whiteboardpaint (C) wordt gemengd
8. Verwijder de strip tussen de 2 componenten zodat ze met elkaar kunnen
worden gemengd.
9. Trek de bijgeleverde handschoenen aan (G)
10. Kneed de 2 componenten gedurende 3 - 5 minuten krachtig door elkaar.
11. Als de whiteboardpaint goed gemengd is, deze in het ongebruikte verfbakje (A)
gieten.
12. Plaats de viltroller (E) op de beugel (F) en breng het materiaal met voldoende dikte
aan.
13. LET OP : zorg ervoor dat de whiteboardverf binnen 30 minuten na bereiding wordt
aangebracht !
14. Nadat de verwerking klaar is, verwijder het eventuele schilderstape.
15. Laat restanten in de plastic verfbakjes goed uitharden.
16 De whiteboardverf wordt beter naar mate het langer uithardt. Na ca. 3 dagen
uitharden kan erop geschreven worden. De inkt moet dan met de bijgevoegde
cleaner (H) verwijderd worden. Na 7 dagen is het volledig uitgehard en kan de inkt
ook het een droge doek worden verwijderd.
17. Gebruik alleen niet-permanente markers (zoals bijgevoegd (I))
18. LET OP : de inkt van de markers laat zich het best verwijderen als de inkt droog is.
19. Voor hardnekkige vlekken en onderhoud van het whiteboard kunt u te allen tijde de
bijgevoegde cleaningspray gebruiken.

