
INFÄRGAT SPACKEL
RUSTIK



Skapa din personliga atmosfär
RUSTIK infärgat spackel från Dana Lim ger dig optimala möjligheter att sätta din helt egna prägel på ditt hem. Med RUSTIK kan du 

skapa dina rum precis som du önskar. En färgad fondvägg i ett rum bidrar till en helt annan dynamik och ger samtidigt personlighet 

samt atmosfär till rummet. Vi har noggrant valt 6 attraktiva färger så att du enkelt kan skapa ditt egna rum. De 6 färgerna är utvalda 

tillsammans med inredningsarkitekter. Den spacklade ytan ger en rustik känsla, medan färgvalet bidrar till rummets uttryck. Färgerna 

kan varieras beroende på belysnings- och applikationsmetod.

Längst bak i denna broschyr finns översyn hur man stegvis applicerar RUSTIK för att uppnå önskat resultat

INFÄRGAT SPACKEL
RUSTIK
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Grey Beige
Om du önskar ett rum med lugn och 
harmoni är denna färg uppenbar. Färgen 
uttrycker både naturlighet och tystnad. 
Genom att välja Gray Beige håller du 
dig till de neutrala nyanserna som kän-
netecknar de flesta hem och du får ett 
naturligt och inbjudande utrymme.



Få inspiration av naturens färger



Black Blue 
Den eleganta blå färgen har en 
lugnande effekt och skapar en 
stilfull stämning i vilket rum som 
helst. Se till att det finns en balans 
mellan den mörka färgen och övri-
ga färger, material mm i rummet. 
Kontraster hjälper till att ge utrym-
met sitt eget uttryck.

Inspiration från natten, havet & mystiken





Mystik på lugnt vis



Dark Grey 
Den grå färgen ger en känsla av djup och styrka. Det ger ett 
elegant uttryck till vilket rum som helst. Upphängda tavlor 
avtecknas tydligare än vad de gör på en vit vägg. 



Light Grey
Behaglig grå färg som ger mer liv till 
ditt rum utan att bli alltför dominerande. 
Mörka möbler ger i kombination med 
Light Grey en vacker och harmonisk 
stil. Fungerar tillsammans med de flesta 
andra kulörer.



Stilsäkert och avslappnat uttryck



Intensiteten stiger i styrka med Oxide Red
Oxide Red 
Denna mörkröda färg utstrålar energi och 
värme. Här kan du verkligen ta med pas-
sionen in i ditt rum. Som alltid är det viktigt 
att balansera ljusa med mörka färger och 
material när rummet ska dekoreras.





Få den vackraste mörkgröna levande väggen



Bottle Green
Denna generösa gröna färg signalerar 
naturlig vitalitet. Färgen kan hjälpa till att 
få ett långsmalt rum att verka kortare när 
kortväggen är spacklad. Bottle Green 
skapar en utsökt atmosfär i vilket rum 
som helst, eller i ett öppet kök med stort 
ljusinfall.





Naturen är människans största inspiration - det är naturligt att ta med den hem till dig.
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Du behöver:
• Maskeringstape
• Täckpapp eller -plast
• 2 spackelspadar 
    (t ex. 15 cm och 25/35 cm)
• Slippapper (kornstorlek 180)
• Andningsskydd och ev. 
    engångshandskar
•	 Ev.	blomspruta	och	microfibertrasa
• Slät roller
• RUSTIK Lättspackel 636 
 (10 liter till ca. 8 m2)
• RUSTIK Topcoat 229 
 (1 liter till ca. 8 m2)

Förberedelser:
Väggen ska vara jämn, torr och fri från damm och 
lösa partiklar. Starkt sugande underlag bör grundas 
med Väggrundering 224 innan spackling. 

Täck golvet med täckpapp eller plast och använd 
maskeringstape på panel, tak och angränsande ytor 
till området som ska spacklas.

Spackling av första skiktet:
Applicera spacklet i ca 1 mm skikttjocklek. Obser-
vera att spackelmönstret bidrager till färgskiftningar-
na i slutresultatet och det skall därför redan nu tas i 
övervägande hur spacklet appliceras. 

Undvik jämna, raka drag, gör i stället rundade rörel-
ser.	 Önskas	 finare	 skiftningar	 används	 små	 drag	
med spackeln, medan större rörelser ger ett grövre 
mönster. 

Ta bort eventuell maskeringstejp innan spacklet tor-
kat.

Torkning och slipning:
Torktid	ca	12	timmar.	Önskas	ett	jämnt	och	fint	slutre-
sultat slipas väggen helt slät med ett 180-korn slippap-
per och dammet avlägsnas.
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Spackling av andra skiktet:
Maskera angränsande ytor. Applicera det andra 
spackelskiktet som en skrapspackling. Här 
måste man också ta höjd för slutresultatet och 
anpassa hur spacklet dras. Små drag ger ett 
finare	spel.	

Ta bort maskeringstape och låt väggen torka i 
ca 12 timmar

OBS! 
Ytan får inte slipas innan applikation av topcoat 
229!

Efterbehandling:  
Maskera angränsande ytor. Applicera ett tunt 
skikt Rustik 229 Topcoat med en slät roller. Om 
man kan se överlappningar mellan rullspåren 
kan man köra över en extra gång, gärna i olika 
riktningar. 

Alternativt kan Topcoat förtunnas och appliceras 
med en blomspruta ca 30 – 40 cm från väggen. 
Det är viktigt att inte applicera för tjockt skikt och 
eventuella rinningar baddas snabbt bort med 
en trasa för att säkerställa att de inte syns i det 
färdiga arbetet. 

Observera att Topcoat är vit, men när den torkar 
blir den transparent.

Finish:
Topcoat gör ytan tvättbar och ökar styrkan, men 
är inte 100 % okänslig mot stötar och skrap. Ön-
skas en starkare vägg eller ett blankare utseende 
kan man applicera ytterligare ett skikt Topcoat. 
Väggen är klar efter ca 2 – 3 timmar beroende på 
temperatur och luftfuktighet. 



Dana Lim Sverige AB
Københavnsvej 220
DK-4600 Køge
Danmark

Telefon: 046 - 57070
E-mail: info@danalim.se
www.danalim.se
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