
PASA

• Mål og kutt Wet-Stick til passende lengde
med en saks eller lignende. For best mulig 
tilpassing kuttes endene i 45° vinkel.
• Spray rent vann på innsiden av Wet-Stick.
Sørg for at hjørnebeskyttelsen blir tilstrekkelig 
våt. Bruk alltid en håndsprøyte til å påføre 
vann. Vannet skal ikke påføres med klut, 
svamp, pensel eller lignende som kan fjerne 
limet fra overflaten. Plassere Wet-Stick 
vertikalt så overskytende vann kan renne av. 
• Vent i 40-60 sekunder inntil limet er aktivert.
Test klebeevnen ved å presse tommelen mot 
limsiden. Kleber den godt, er Wet-Stick klar til 
montering. 
• Plasser den fuktige, selvklebende siden av
hjørnebeskyttelsen på veggens hjørne og tilpass 
tett mot taket. Hjørnebeskyttelsen plasseres 
vinkelrett over hjørnet slik at nesen går i liv med 
utvendig hjørne.Trykk hjørnebeskyttelsen på 
plass for hånd eller med roller. Var nøye med å 
trykke den godt fast, hele veien.
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FORBEREDELSE

FØRSTE SPARKLING ANDRE SPARKLING SLIPING

INSTALLASJON

MONTASJEANVISNING

Kontroller at overflaten er glatt gjennom å dra en sparkelspade over 
overflaten på gipsplaten der Wet-Stick skal monteres, for å sjekke eventuelle 
forhøyninger. Hvis kniven treffer et skruehode, sett skruen litt dypere. Bruk 
en rasp for å rydde opp kanter om nødvendig. Børst bort støv fra overflaten, 
slik at hjørneprofilen hefter godt. Vær nøyaktig, slik at man unngår at listen 
slipper.

HJELPFULLE TIPS
Lettvektssparkel i andre laget gjør slipingen 
så mye enklere.

Etter ca. en 30-60 minutter kan første 
laget med sparkelmasse påføres over 
hjørnebeskyttelsen, med hjelp av en 
sparkelspade (200-250 mm), slik at 
hullene fylles igjen. La det deretter tørke. 
Husk at tørketiden kan påvirkes av 
temperatur og luftfuktighet.

Påfør andre lag sparkelmasse over 
hjørnebeskyttelsen med bredsparkel 
(250-300 mm) og la det tørke.

Slip overflaten med sandpapir. Nå er 
overflaten klar for tapetsering eller maling

HJELPFULLE TIPS
Under kaldere forhold aktiveres limet raskere 
ved hjelp av rent, varmt vann, som samtidig 
sikrer god vedheft. Tilsett noen dråper 
konditorfarge i vannet for at det skal være 
lett å se hvor du har sprayet.

HJELPFULLE TIPS
Ved større jobber sparer man mye tid gjennom 
å kappe flere hjørneprofiler samtidig med en 
kappsag.
Ved lange installasjoner anbefales bruk av 
slagsnor for å enklere opprettholde en rett linje.
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