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Du skal bruge
2-3 forskellige spartler. Størrelserne afhænger af projektets stør-
relse. 2 nye, korthårede lakruller; én til Primer og én til Topcoat. 
Suppler eventuelt med pensel til kanter. Sandpapir korn 120 til 
slibning samt 1 blød støvkost til afstøvning. Arbejdshandsker til på-
føring samt tape og afdækning til afgrænsning af arbejdsområde. 

Hærdetid 
KABE Stone er først gennemhærdet efter 8 døgn. Ved påføring af 
KABE Stone på gulv, kan det betrædes uden sko efter 1 døgn. Først 
efter 8 døgn kan det betrædes med sko. Ved udførelse af KABE Stone 
i vask, brusekabine eller anden vådzone, bør man vente 8 døgn 
med at tage det i brug.

Underlag
Overfladen skal være jævn, tør fri for støv samt olieholdige eller løse 
materialer. Fliser og klinker bør udjævnes, før KABE Stone påføres. 
Samlinger og overgange bør armeres (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.

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.

Afgræns dit areal med malertape og afdæk grun-
digt, hvor produktet ikke ønskes. Hele arealet 
grundes 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. 

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

Slib eventuelle opkanter væk. Sæt igen tape 
op. Herefter grundes arealet med KABE Stone 
Primer. Du kan påføre 2. lag spartel, imens Pri-
meren stadig er våd. Hele arealet spartles på én 
gang med en lagtykkelse på 0,5-1,0 mm. Fjern 
tapen før spartlen tørrer og lad arealet tørre ca. 6 
timer, eller indtil det er helt tørt.

For en hårdfør og slidstærk overflade, påføres 
nu KABE Stone Topcoat af to omgange. Der kan 
anvendes rulle og/eller pensel, afhængig af area-
lets 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.

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 i 10 timer, eller indtil det er tørt. 
Læs mere om hærdetider ovenfor.

Hele arealet spartles på én gang i et jævnt 
dækkende lag på 05-1,0 mm. For tykke lag giver 
bobler og revner. Fjern tapen før spartlen tørrer 
og lad herefter arealet tørre i min. 6 timer eller 
indtil det er tørt.

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

Hele arealet slibes med korn 120 efter tørring, 
helst inden for det første døgn. Jo mere hærdet 
overflade, des sværere er den at slibe. Maskinel 
slibning kan anvendes. Overfladen af støves her
efter 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 pri-
mer bør fjernes med klud for at undgå en spættet 
overflade. Lad det tørre i 23 timer. For vådzone 
er tørretiden 2 døgn.

Brugsguide KABE Stone

Vådrum
Sørg for at din overflade er vådrumssikret inden påføring af KABE 
Stone påbegyndes. KABE Stone er, såfremt det udføres korrekt, 
vandtæt. Det betyder, at det kan anvendes i selve vådzonen; bruse-
kabine, badekar mv. For at opnå vandtæthed, er det meget vigtigt 
at overholde to døgns hærdetid imellem proces 4 og 5. 
 
Gulv
Ved påføring af KABE Stone på gulv bør du være opmærksom på 
processernes tørretid, så du undgår at lave synlige fodaftryk. Det 
er desuden vigtigt, at du gennemtænker din arbejdsproces, så du 
ikke havner i en situation, hvor du er nødt til at gå på arealet, in-
den 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 ridser. 

Køkkenbord og Vask
Ved påføring af KABE Stone på bordplade og nedfældet vask, hvor 
vask og bordplade går i ét, anbefaler vi, at man armerer overgangen 
mellem vask og bordplade med gazestrimmel. Start med at spartle 
gazen jævn, før hele arealet spartles. Så er du sikker på, at gazen 
bliver dækket ordentligt. Det er lettest at udføre en firkantet vask, 
da en vask med runde hjørner kan gøre det vanskeligt at opnå en 
lækker finish. Ved en vask med runde hjørner anbefaler vi en gum-
mispartel. Søg evt. yderligere rådgivning hos din KABE forhandler.


