
INDFARVET SPARTELMASSE
RUSTIK



Skab din personlige atmosfære 
RUSTIK indfarvet spartelmasse fra Dana Lim giver dig de optimale muligheder for at sætte dit helt eget præg på dit hjem. 

Med RUSTIK kan du skabe dine rum netop som du ønsker det. En enkelt farvet spartlet væg i et rum bidrager til en helt 

anden dynamik og giver personlighed og stemning til rummet. Vi har nøje udvalgt 6 attraktive farver så du med lethed 

kan skabe dit helt eget rum. De 6 farver er valgt efter, hvad der passer ind i den danske boligindretning. Du opnår en 

rustik stemning med den spartlede overflade, mens farvevalget bidrager til rummets udtryk. Farverne varierer i deres 

fremtoning, alt efter belysning og påføringsmetode. 

Bagest i denne brochure er der en trinvis gennemgang af, hvorledes du påfører RUSTIK, så du opnår det ønskede resultat. 

INDFARVET SPARTELMASSE
RUSTIK
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Grey Beige
Ønsker du et rum med ro og harmoni 
er denne farve oplagt. Farven udtrykker 
både naturlighed og stilhed. Ved at vælge 
Grey Beige holder du dig til de neutrale 
nuancer, der præger de fleste hjem, og 
du opnår et naturligt og indbydende rum. 



Bliv inspireret af naturens farver



Black Blue 
Denne elegante blå farve har en 
beroligende effekt og skaber en 
stilfuld stemning i ethvert rum. 
Sørg for at der er balance mellem 
den mørke farve og rummets øvri-
ge farver og materialer. Kontraster 
er med til at give rummet dets helt 
eget udtryk.

Inspiration fra natten, havet & mystikken





Mystik på den rolige måde



Dark Grey 
Denne grå farve giver en fornemmelse af dybde og styrke. 
Den giver et elegant udtryk til ethvert rum. Ophængte billeder 
træder tydeligere frem, end de gør på en hvid væg.   



Light Grey
Skøn grå farve som giver mere 
liv til dit rum uden at blive alt for 
dominerende. Mørke møbler giver 
i samspil med Light Grey en smuk 
og harmonisk stil. Fungerer med 
de fleste andre farver. 



Stilsikkert og afslappet udtryk



Intensiteten stiger i styrke med Oxide Red 
Oxide Red 
Denne mørkerøde farve udstråler energi 
og varme. Her kan du virkelig bringe 
passionen frem i dit rum. Som altid er 
det vigtigt at have balance mellem lyse 
og mørke farver samt materialer, når 
rummet skal indrettes.





Få den smukkeste mørke grønne levende væg



Bottle Green
Denne generøse grønne farve 
signalerer naturlig livskraft. Farven 
kan medvirke til at få en lang gang 
til at virke kortere, hvis endevæggen 
er spartlet. Bottle Green skaber en 
lækker atmosfære i ethvert værelse, 
eller i et åbent køkken med meget 
lysindfald.





Naturen er menneskets største inspirationskilde - det giver mening at bringe den ind i vores rum.
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Du skal bruge:
• Malertape 
• Afdækningspap eller -plast 
• 2 spartler (evt. 15 cm og 25/35 cm) 
• Slibepapir (kornstørrelse 180) 
• Støvmaske og evt. engangshandsker 
•	 Evt.	tryksprøjte	og	microfiberklude	
• Glat malerulle
• RUSTIK Letspartel 636  
 (10 liter til ca. 8 m2)
• RUSTIK Topcoat 229 
 (1 liter til ca. 8 m2)

Forberedelse:
Væggen skal være plan, tør og fri for støv og løse 
partikler. På smittende eller stærkt sugende  
underlag bør der grundes med Væggrunder  
inden spartling. 

Afdæk gulve med afdækningspap eller -plast og 
påsæt malertape på paneler, lofter og andet, som 
grænser op til området, der skal spartles.

Spartling af første lag:
Spartelmassen påføres med spartel i ca. 1 mm  
lagtykkelse. Bemærk at spartelmønsteret  
bidrager til farvespillet i slutresultatet og det skal 
derfor allerede nu overvejes, hvordan spartelmas-
sen påføres. 

Undgå lige ensartede strøg, men lav i stedet buede 
bevægelser.	Ønskes	et	finere	spil,	anvendes	små	
spartelstrøg, mens et grovere mønster kræver større 
bevægelser. 

Fjern sparteltapen mens spartelmassen endnu er 
våd.

Tørring og slibning: 
Tørring	ca.	12	timer.	Ønskes	et	jævnt,	fint	udseende	
til slut, slibes væggen nu helt glat med korn 180 og 
støvet	fjernes	fra	overfladen	med	en	klud,	støvsuger	
eller et kostehoved.

Ved at undlade slibning, vil niveauforskelle, der  
er fremkommet i forbindelse med første spartel- 
påføring, give tydeligere nuanceforskelle og mere 
spil i slutresultatet.
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Spartling af andet lag: 
Påsæt malertape. Påfør andet lag spartelmasse 
i form af en tynd skrabespartling. Her skal der 
også tages højde for slutresultatet og spartel-
strøgene tilpasses. Små spartelstrøg giver et 
finere	spil.	

Fjern malertapen og lad væggen tørre i ca.12 
timer.

OBS!
Der må ikke slibes inden påføring af Topcoat 
229.

Efterbehandling:  
Påsæt malertape. Påfør et tyndt lag RUSTIK 229 
Topcoat med en glat malerulle. Hvis der kan ses 
overgange mellem rullesporerne køres over en 
ekstra gang - gerne i forskellige retninger. 

Alternativt kan topcoaten fortyndes og påføres 
med en tryksprøjte ca. 30-40 cm fra væggen. 
Det er vigtigt, at der ikke kommer et 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.

Vær opmærksom på at topcoaten er hvid, men at 
den tørrer transparent op.

Finish:
Topcoat’en	gør	overfladen	vaskbar	og	øger	styr-
ken, men er ikke 100% stød- og ridsefast. Ønskes 
en stærkere væg eller et mere blankt udseende 
kan der påføres endnu et lag topcoat. Væggen 
er klar efter ca. 2-3 timer afhængig af temperatur 
og luftfugtighed. 



Dana Lim A/S
Københavnsvej 220
4600 Køge

Telefon: 56 64 00 70
E-mail: info@danalim.dk
www.danalim.dk
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