
 

 

 

 

 

Fysiske / kemiske data: 
Grunder: 
Type:  Vandbaseret styrenacryl dispersion 
Farve våd:  Hvid 
Farve tør:  Transparent 
Konsistens:  Tyndt flydende 
Holdbarhed:  Mindst 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig og tør opbevaring. Opbevares frostfrit. 
Emballage:   

Varenr. Størrelse DB-nr. 

22901 1 ltr 2002386 

 
 

 

 

 

 

Brugsanvisning: 
Forberedelse: Det spartlede område aftørres, så overfladen er ren og støvfri. Påsæt malertape på kanter, der 

støder op til overfladen 
 
Fortynding: Produktet kan fortykke over tid, og bør i så fald fortyndes med vand. Konsistensen skal være som 

mælk, for at opnå optimal indsugning i overfladen. 
 
Påføring: Rustik Topcoat fordeles med korthåret rulle (lakrulle) i et tyndt, jævnt lag på overfladen. Hvis der 

ses overgange mellem rullesporerne køres over en ekstra gang – gerne i forskellige retninger. 
 
Alternativt kan Dana Rustik Topcoat fortyndes (ca. 1 dL vand til 5 dL topcoat) og påføres med 
tryksprøjte i en afstand af 30-40 cm fra væggen. Det er vigtigt at der ikke kommer for tykt lag på og 
ved eventuelle løbere, duppes hurtigt med en klud, for at sikre at disse ikke bliver synlige i det 
færdige arbejde. Kan fortyndes yderligere med vand ved behov. 

 
Tørretid: Ca. 2-3 timer afhængig af temperatur og luftfugtighed 
Ønskes en stærkere overflade, og et mere blank udseende, kan der påføres endnu et lag topcoat. 

 
 
Rækkeevne:  Ca. 8 m2/liter. 
 
Tørretid:  Ca. 2 timer. 
 
Rengøring:  Uhærdet topcoat fjernes med vand og sæbe. Værktøj rengøres med vand mens 

produktet endnu er vådt. Hærdet topcoat fjernes mekanisk, men kan evt. blødgøres med acetone. 

Produktbeskrivelse & anvendelse: 
Rustik Topcoat 229 er en vandbaseret coatning som anvendes til at 
forstærke spartlede overflader og øge resistensen over for slag, ridser 
og fugtpåvirkning. 
 
Efter påføring, bibeholdes det rustikke udseende af spartelmassen og 
eventuelt farvespil fremhæves. 
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