«QUICK GUIDE»
Råd og tips til påføring av Pure&Original produkter
Classico:
Classico er en miljøvennlig ultra matt «natural chalk» paint, med noen helt spesielle egenskaper. Den passer
meget godt på vegg men er også ypperlig til bruk på møbler. Kan også males på ex, treverk, tekstiler, plastikk,
fliser, metall, aluminium, glass, keramikk. Den sitter på nesten alt, og du trenger ikke grunne i de aller fleste
tilfeller med unntak av på blødende treverk eller ekstremt porøse underlag.
Classico gir en helt utrolig flott overflate med assosiasjoner til fløyel.
Den har enormt god dekkevne på 12-15m2 per L, og påføres enten med pensel, rulle eller maling sprøyte
avhengig av hvilken struktur du vil ha på overflaten.
Malingen flyter utrolig bra ut, og du får et perfekt resultat selv om du ikke er en erfaren maler. Det trengs ingen
spesielle forberedelser, og Classico, males slik den er rett fra spannet. Classico trenger heller ikke noe
etterbehandling, den er vaskbar og godt ripebestandig.
Classico endrer rommets karakter, og må oppleves. Følelsen av å male med Classico gir et nytt liv til både
vegger og møbler. Den passer utrolig godt sammen med vår egen Fresco eller Marrakech, gjerne i samme
fargenyanser.
Tips. Mal en vegg med Fresco eller Marrakech, mal resten av rommet og taket med Classico. Opplev forskjellen!
Les fullstendige datablader for mer detaljert informasjon om produktet.

Fresco:
Fresco er en Supermatt 100% mineralsk maling som er tilsatt kalk. Kalken er lys og trekker ut i den retning man
har ført kosten og man oppnår en effekt som pusset mur/betong.
Tenk alltid konsistens når du maler med Fresco, malingen skal være tyntflytende som lett yoghurt. Mengde vann
vil variere fra base til base, men bedre med for mye vann enn for lite. De mørkere fargene vil trenge mye mer
vann enn de lyse. Rett konsistens for maling er det viktigste grunnprinsippet med Fresco.
Dekkevnen øker med mengde vann, men vi anbefaler 2 strøk for perfekt resultat.
Alltid bruk vår grunning først, gjerne i samme farge som hovedprodukt.
Mal i tynne strøk med P&O Fresco børste, eller lignende. Mal i store bevegelser på kryss og tvers og vått i vått.
Mal alene, flere på samme vegg kan gi forskjellig uttrykk. Påfør alltid i tynne strøk, ikke gå for fristelsen i ett
tykt strøk. Respekter tiden mellom hvert strøk på min 8t, og sørg for god utlufting i rommet når du maler.
Legg på Sealer i tynne lag om du har en flate som er mye utsatt for vann, fett. Husk at Sealer ikke skal legges på
før malingen har herdet, dette tar ca. 10 dager. Tynne lag påføres best med en lett fuktig microfiberklut som ikke
loer og gnis lett inn som om man pusser sko
Les fullstendige datablader for mer detaljert informasjon om produktet

Marrakech:

Marrakech har mange av de samme egenskapene som Fresco, er en 100% mineralsk kalkmaling. For tørketid,
underlag, grunning og etterbehandling med Sealer gjelder samme prosedyre som for Fresco.
Påføres med rulle eller kost, for så jobbe med sparkel over hele flaten i uregelmessige bevegelser mens enda
malingen er våt. Hele overflaten skal behandles lett med Sparkel, vi anbefaler vår egen P&O sparkel til formålet.
Normalt holder det med ett lag Marrakech, den dekker godt og bygger 1-2mm.
Når veggen er tørr, begynner etterbehandlingen med sparkel. Legg sparket 45gr, og skrap lett i overflaten til
ønsket effekt. Du kan jobbe frem og tilbake fra det blankpolerte med sparkel og poler garn, til det helt matte om
du velger bruke et fint sandpapir.
Marrakech er ganske tykk, og skal være det. Men du kan vanne den ut slik at den er lett og jobbe med. Den skal
kunne enkelt rulles på veggen. Om du blander inn vann, husk å la malingen hvile til eventuelle luftbobler er ute
av malingen før bruk.
Respekter tiden mellom hvert strøk på min 8t, og ha god utlufting i rommet når du maler.
Legg på Sealer i tynne lag om du har en flate som er mye utsatt for vann, fett. Husk at Sealer ikke skal legges på
før malingen har herdet, dette tar ca. 10 dager.

Les fullstendige datablader for mer detaljert informasjon om produktet.

Inspirasjon Classico. Farge Black Smoke, malt på kommode, blomsterpotte og vegg.

