
Du skal bruge
2-3 forskellige spartler. Størrelserne afhænger af projektets størrel-
se. 2 nye, korthårede lakruller; én til Primer og én til Topcoat. Suppler 
eventuelt med pensel til kanter. Sandpapir (eller maskinel slibning) 
korn 100-120 samt 1 blød støvkost til afstøvning. Arbejdshandsker 
anbefales samt materialer til afdækning og afgrænsning af arbejds-
område. 

Hærdetid 
KABE Stone+ er først gennemhærdet efter 8 døgn og må først 
udsættes for vand herefter. Ved påføring af KABE Stone+ på gulv, 
kan det betrædes uden sko efter 1 døgn. Først efter 8 døgn kan det 
betrædes med sko.

Vedligeholdelse og rengøring
Din overflade kan vedligeholdes med KABE Stone+ Topcoat. Hvis du 
fornemmer, at overfladen begynder at tage i mod slid og snavs, er det 
tid til at genbehandle overfladen. Overfladen kan rengøres med milde 
afkalknings- og rengøringsmidler.  

Underlag
Overfladen skal være 100% jævn, tør, fri for støv samt olieholdi-
ge eller løse materialer. Fliser og klinker skal udjævnes, før KABE 
Stone+ påføres. Samlinger og overgange bør armeres (brug evt. 
gazestrimmel), inden KABE Stone+ påføres. Sørg for at spartle  
gazen jævn før hele arealet spartles. Så er du sikker på, at gazen 
bliver dækket ordentligt. 

1 Afgræns dit areal med malertape og afdæk grundigt, hvor 
produktet ikke ønskes. KABE Stone Primer påføres med rulle 
i et tyndt lag. Sørg for at hele arealet dækkes jævnt – især ved 

samlinger. Lad det herefter tørre i ca. 2-3 timer.  

Tip: Vær opmærksom på, at det resterende primer skal bruges 
senere i processen.

3 Slib opkanter og ujævnheder bort og fjern eventuel støv. 
Afgræns arealet på ny. Herefter mellemgrundes arealet med 
KABE Stone Primer. Lad det tørre i ca. 1 times tid. Herefter 

spartles arealet på én gang med en lagtykkelse på ca. 0,5 mm. Fjern 
tapen før spartlen tørrer og lad arealet tørre 6 timer, eller indtil det 
er tørt.

5 For en hårdfør og slidstærk overflade, påføres nu KABE Stone+ 
Topcoat af to omgange. Der kan anvendes rulle og/eller pensel, 
afhængig af arealets størrelse. Ryst eller rør væsken godt og 

udfør arealet på én gang i et tyndt dækkende lag. Lad det tørre i 10 
timer, eller indtil det er tørt. 

Tip: Et 3. lag kan påføres på arealer udsat for meget slid.

6 Inden 2. lag Topcoat påføres, kan eventuelle løbere eller fnuller 
i overfladen forsigtigt slibes væk. Herefter påføres 2. lag  
Topcoat med rulle og/eller pensel i et tyndt dækkende lag. 

Løbere ses tydeligt og bør undgås. Fjern tapen og lad arealet tørre 10 
timer, indtil det er tørt.  Læs mere om hærdetider ovenfor.

2 Hele arealet spartles på én gang i et jævnt dækkende lag på 
ca. 0,5 mm. For tykke lag giver bobler og revner. Fjern tapen 
før spartlen tørrer, og lad herefter arealet tørre 6 timer, eller 

indtil det er tørt.

Tip: Vask dine spartler jævnligt, så tør spartelmasse ikke sætter sig 
og trækker streger i overfladen.

4 Hele arealet slibes med korn 100-120 efter tørring.  
Håndslibning bør foregå mellem 6-24 timer efter afsluttet 
påføring, da overfladen ellers bliver meget hård at slibe. 

Maskinslibning kan gøres når som helst, efter 6 timer. Overfladen 
afstøves herefter med en blød støvkost. Sæt endnu en gang tape op 
og grund nu hele arealet med KABE Stone Primer i et tyndt dækkende 
lag. Overflødig primer bør fjernes med klud for at undgå en spættet 
overflade. Lad det tørre i 2 døgn. 

Tip: Med omhyggelig håndslibning og/eller maskinslibning kan du 
skabe et mere levende look og fremprovokere yderligere nuance-
forskelle i overfladen.

Brugsguide KABE Stone+ 
Dette produkt er særligt velegnet til overflader i vådzone, men kan i princippet også bruges uden for vådzone.

Påføring
KABE Stone+ kan have mange udtryk, afhængig af påføringsteknik-
ken. For et ensartet udtryk bør der påføres 2 jævnt, dækkende lag. 
For en mere levende overflade, kan et 3. lag trækkes meget tyndt og 
stramt henover overfladen.

Vådzone
KABE Stone+ er vandtæt og derfor ideelt til udførelse i vådzone. 
Det betyder, at det er velegnet i brusekabine, badekar og hånd-
vask. For at opnå vandtæthed, er det meget vigtigt at overholde to 
døgns hærdetid imellem proces 4 og 5. Sørg for at din overflade er 
vådrumssikret inden påføring af KABE Stone+ påbegyndes.  
 
Gulv
Ved påføring af KABE Stone+ på gulv, er det vigtigt, at du gennem-
tænker din arbejdsproces, så du ikke havner i en situation, hvor du er 
nødt til at gå på arealet, inden det er tørt. Sørg for løbende at fjerne 
tapen omkring de arealer du har udført, i mens du fortsat har det 
inden for rækkevidde. Husk filtpuder under møbler, for at undgå rid-
ser. Gulvvarme skal slukkes 2 døgn inden påføring og holdes slukket 
indtil 8 døgn efter. Herefter skal det tændes gradvist over en uge.

Møbler og håndvaske
KABE Stone+ er ideel til påføring på møbler, der er udsat for vand. 
Mdf, krydsfinér og spånplader er alle velegnede underlag. Træet bør 
grundmales først, så det ikke suger fugt. Samlinger og overgange 
bør armeres med gazestrimmel. KABE Stone+ er desuden velegnet i 
håndvaske. 


