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Drywall Pro  
2-in-1

PRODUK TINFORMATION

Drywall Pro 2-in-1 är ett unikt grund- och isolerings-

system för förberedelse av ny och skadad gipsskiva, 

puts och porösa ytor för målning, tapetsering, och 

andra dekorationsprojekt.

Skadad gipsskiva, ny gipsskiva, spackel och fog-

massa, ytbehandling, puts, tapet, rester av tapet-

klister, texturfärg och kritig, matt byggfärg är  

potentiella problemytor för väggbeklädnad och 

målning eftersom de är porösa, fuktkänsliga, lösa 

eller kritiga.

Zinsser® Drywall Pro 2-in-1 tränger in och isolerar 

dessa ytor för att skapa en hel, vattenbeständig, 

bekymmersfri grund för målning, tapetsering,  

texturering och andra projekt.

Zinsser® 

TEKNISK DATA

Glansvärde   5.0 vid 85°  
Kulör   Vit  
Lukt   Svag  
Brandfarlig   Nej  
Viskositet   Lättflyktig  
VOC-halt   28 g/l  
Kategori   A/h  
EU-gränsvärde   30 g/l (2010)

TORK TIDER VID 24°C & 50 % REL ATIV  
LUF TFUK TIGHET

Dammtorr  30 minuter 
Övermålningsbar  
eller tapetsering 3 timmar 
Genomhärdad  4 timmar 
Underlagets fukt kvot  Max 15% 
 
Täckning  
Teoretisk täckförmåga 10 m2 per liter.  
Praktisk täckförmåga beror på flera faktorer 
som underlagets porositet och råhet och 
materialsvinn vid applicering.
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Skadad gipsskiva  
ZINSSER® DRYWALL PRO 2-IN-1 förebygger bubblor som 
bildas när skadad gipsskiva ytbehandlas med spackel 
eller fogmassa. ZINSSER® DRYWALL PRO 2-IN-1 tränger in 
och isolerar skadade pappskikt för att återskapa en god 
yta för reparation som lämpar sig för målning eller vägg-
beklädnad. Se rutan nedan för tips för hur man 
reparerar skadad gipsskiva.

Ny gipsskiva, spackel och fogmassa
Ny gipsskiva, fogmassa och spackel är väldigt porösa och 
kan få ytskikt att verka fläckiga och ojämna. ZINSSER® 
DRYWALL PRO 2-IN-1 tränger in och isolerar dessa ytor 
enhetligt, och skapar en fuktbeständig film som även 
skyddas gipsskivan från att bilda bubblor, revor eller på 
annat sätt skadad vid renovering i framtiden. 

Tapetklisterrester 
Vattenbaserade ytbeläggningar eller texturytor återak-
tiverar gamla rester av tapetklister, vilket resulterar i 
sprickor och flagor. ZINSSER® DRYWALL PRO 2-IN-1 
formuleras för att helt och hållet försegla klisterrester och 
förebygga att fukten i färg, textur eller spackel från att 
förstöra vattenbaserade ytlager och texturytor. 

Texturerade väggaroch tak
Använd ZINSSER® DRYWALL PRO 2-IN-1 för att isolera 
texturerade väggar och tak innan du applicerar någon typ 
av färg. ZINSSER® DRYWALL PRO 2-IN-1 tränger in i 
mjuk eller smuligt texturmaterial och gör det hårdare, och 
skapar en tålig vattenbeständig barriär som förhindrar att 
fukt i ytlagrets grundfärg eller ytfärg från att mjuka upp 
texturmaterialet under. 

Tapetförberedande grundmålning
ZINSSER® DRYWALL PRO 2-IN-1 tränger in, isolerar, fyller 
ut och skyddar gipsskivors ytpapp och spackling för att 
ge en korrekt isolerad yta för ny väggbeklädnad. Vid 
renovering skyddar ZINSSER® DRYWALL PRO 2-IN-1 gips-
skivans yta när den gamla väggbeklädnaden dras av.
 
Matt byggfärg 
ZINSSER® DRYWALL PRO 2-IN-1 tränger in i kritig matt 
byggfärg och binder den till väggen för att ge vattenbe-
ständigt skydd från färg, väggbeklädnad och texturytor.

PRODUK TDATA

Ytor ska vara rena, torra, hela och fria från damm, smuts, 
alltför kritaktigt material, ingrodd nedsmutsning, fett, olja, 
vax, mögel, större mängder tapetklister eller annan för-
orening som kan motverka vidhäftning. Om du är osäker 
bör du tvätta ytan med ett lämpligt rengöringsmedel eller 
lösningsmedel. Ta bort lösa ytlager. Slipa bort kanterna 
på all kvarvarande färg så att de går jämnt med ytan. Ta 
bort inomhusmögel. Försänk alla exponerade spikhuvuden, 
punktmåla och fyll alla spikhål och gropar med spackel. 

Använd en lämplig skyddsmask vid torrslipning. Ta för bästa 
resultat bort lös väggbeklädnad och rester av tapetklister 
med ZINSSER DIF® Wallpaper Stripper. Isolera fläckar med 
en fläckmotverkande ZINSSER® isolergrund. Skär bort 
lös eller uppriven ytpapp på gipsskiva eller slipa ner med 
sandpapper kornstorlek 80 tills en du når ett friskt område. 
Om gipsskivan är gropig, ta bort lösa bitar av gipskärnan. 
Spacklade områden ska slipas jämna med sandpapper 
kornstorlek 100. 

Y TFÖRBEREDELSE

ANVÄNDNINGSOMR ÅDE
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Rör om noga före användning. Förtunna inte. Använd en 
pensel, medelgrov roller eller luftfri färgspruta. Vid sprut-
målning, använd munstyckesstorlek 0,015–0,019 tum vid 
2000–2500 psi. 

Applicera rikligt med ZINSSER® DRYWALL PRO 2-IN-1 på 
ytan för att säkerställa god inträngning. Applicera inte för 
mycket, annars kommer skiktet att bli ojämnt. Om detta 

sker ska området efterrollas för att jämna ut filmen. 

Korrekt isolerade ytor ska ha ett enhetligt utseende. 

Måla igen på områden som missats eller inte täckts  
ordentligt. Applicera vid temperaturer över 10 °C. 

Stäng behållaren efter varje användning. 

PRODUK TDATA

Steg 1: När väggbeklädnaden tagits bort, ta bort lös ytpapp 
genom att skära in till friskt område med rakblad eller slipa 
bort med sandpapper kornstorlek 80. Knacka med en nagel 
på väggen för att lokalisera osynliga bubblor och bulor. Ett 
dovt, ihåligt ljud tyder på att ytpappen har släppt. Skär in i 
den friska pappen runt det bubbliga området och dra bort 
det skadade pappret mot snittet för en skarp, frisk kant. 

Steg 2: Applicera rikligt med ZINSSER® DRYWALL PRO 2-IN-1 
med pensel, medelgrov roller eller färgspruta. Om ytpappen 
blir bubblig, skär bort bubblorna och applicera ny produkt på 
det exponerade pappret. Låt torka minst tre timmar. 

Steg 3: Efter att ZINSSER® DRYWALL PRO 2-IN-1 har 
torkat helt, spackla för att få en jämn, enhetlig yta och låt 
torka helt innan slipning. Avlägsna allt damm. 

Steg 4: Isolera det spacklade området med ett sista lager 
ZINSSER® DRYWALL PRO 2-IN-1. När det är torrt kan du 
applicera färg, väggbeklädnad eller texturyta. 

TIPS FÖR AT T REPARER A  
SK ADAD GIPSSKIVA 

APPLICERING
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Spraya 
Luftlöst system: använd ett munstycke på 0,015–0,019 
tum vid 2000-2500 psi tryck. 

Lagring 
Lagras stående och väl förslutet i ett svalt, torrt och väl 
ventilerat utrymme mellan 5 och 25°C. Förvaras inte i 
direkt solljus. 

Rengöring 
Gör rent verktyg med varmt vatten och tvål direkt efter 
användning. Ta bort så mycket av produkten som möjligt 
från penslar och verktyg innan tvättning. Flytande rester 
lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda förpackningar 
lämnas till förpackningsåtervinnings stationer.

Viktigt 
Applicera enligt riktlinjerna angivna på förpackningen annars 
kommer produktens egenskaper inte bli optimala. Testa alltid 
på en provyta innan applicering för att kontrollera önskat 
resultat.  

Storlekar  
DRYWALL PRO 2-IN-1 finns i 5 liters och 10 liters  
förpackning. 

Storlek    Artikel nr Antal i förpackning

5 liter    821035 2

10 liter 821030 1

PRODUK TDATA

INFORMATION

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom 

vår kontroll frånsäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta 

produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor. 
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