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edding Permanent Spray
Glem alt om malerbøtte og pensel! Sprudl af idéer! Med edding Permanent Spray  
Premium Akryllak – den nye generation af førsteklasses spraylak. 

Med de førsteklasses akryllakker fra edding kan næsten alle overflader hurtigt og  
enkelt renoveres, restaureres og forskønnes kreativt, f.eks. glas, metal, træ, kunststof, 
styropor, papir, tapet, lærred, keramik, sten, kurv og mange andre materialer.
 
Premium-spraylakkerne udmærker sig ved at have en usædvanlig god dækevne, at 
tørre ekstremt hurtigt og have en meget god holdbarhed – inde som ude. Derudover 
scorer de også point for rækkeevne: Afhængigt af farven rækker de dobbelt så langt 
som almindelige laksprays.

Giv dine idéer farve nu: 
Med 30 fantastiske standard- og trendfarver, der fås i en nemt håndterbar 200 ml dåse.

Perfekt til alle idéer
edding-kvalitet fra spraydåsen!

Fås i 30 farver:

dækker straks
tørrer ekstremt hurtigt
vedvarende holdbar inde og ude
til næsten alle overflader

edding Permanent Spray
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Sådan gør du:
edding Permanent Spray er altid klar til brug. Du har ikke brug for fortynder, 
rensemiddel, pensel eller rørepind for at foretage en perfekt lakering, men blot 
en edding spraydåse i farver efter eget valg, og så kan du gå i gang:

1. Omgivelser:
Sprayarbejdet fungerer bedst, når dåsen ikke er for kold, det vil sige ved rumtem-
peratur (15-25° C). Også for høje omgivende temperaturer er ugunstige, da lakken 
så allerede tørrer i spraytågen, inden den rammer den genstand, der skal lakeres.
Spray så vidt muligt ude i det fri eller i rum med god ventilation (kælder, værksted  
eller garage). Indendørs skal omgivelserne afdækkes tilstrækkeligt, så de fine 
spraytåger opsamles. Flader, der ikke skal lakeres, afdækkes med tape. God  
belysning er også vigtig, så du kan kontrollere, om hele underlagets flade er dækket.

2. Forberedelse: 
For at du kan have glæde af genstanden i lang tid, skal den være tør, ren og fri for 
rester af fedt og rust. Store ujævnheder udjævnes med spartling og slibning. For at 
forbedre hæfteevnen og udbedre små ujævnheder i overfladen på genstanden kan 
edding grunderinger til kunststof og styropor eller edding Universalgrundering  
anvendes. Vær her opmærksom på grundernes tørretider, der er anført på dåsen.

3 min.

1 2 3
Omrystning Sprøjteafstand Alle flader sprayes  

i krydsgang

15

Hvordan lakerer jeg på den rigtige måde  
for at få et perfekt resultat?

3. Fjernelse af sprøjtesikringen:
Alle edding Permanent Sprays er forsynet med en sprøjtesikringen. Den forhindrer, 
at der utilsigtet sprayes farve ud. For at fjerne sikringen skal kappen og sprøjteho-
vedet først fjernes. Herefter kan sikringen let løftes af med en skruetrækker eller en 
lignende genstand. Pas på, at dåsen ikke beskadiges.

4. Omrystning:
Ryst dåsen kraftigt i ca. 3 minutter, indtil blandingskuglerne tydeligt kan høres.  
Dette er yderst vigtigt for at farvepigmenterne bliver godt rørt op og blandet. 
Kun på den måde får du den rigtige farvetone. Også når du holder korte pauser i  
sprayarbejdet, skal lakken altid rystes på ny.

5. Sprayning:
Testsprayning: Spray ikke på genstanden med det samme. Lav altid en test, f.eks. 
på en avis eller afdækningspapir. Sørg for at holde den rette afstand på ca. 25 cm. 
Lakforenelighed: Spray aldrig edding Permanent Spray akryllak på en overflade, der 
er lakeret med kunstharpiksfarve, da farven ellers vil løsne sig.  

Sprayteknikker: 
Forskellige genstande kræver forskellige sprayteknikker. Begynd med at spraye 
uden for genstanden. Tryk sprøjtehovedet ned med et fast tryk under bevægelsen. 
Før så vidt muligt spraydåsen langsomt og jævnt frem og tilbage i lodret position, 
og vend retningen uden for genstanden (krydsgang). På den måde kan spraystrålen 
lettest doseres, og det undgås, at der kommer for meget lak på fladen, så der opstår 
dråber eller løbere. Mindre flader lakeres bedst med en spiralbevægelse uden  
afbrydelse indefra og udefter.

Gør ikke forsøg på at skabe en glat flade allerede i første omgang. Den første  
sprayning er en form for „forberedende lag“. Anden og evt. tredje omgang, det vil 
sige, hvor der sprayes „vådt på vådt“ med et interval på 1-2 minutter, giver en glat og 
jævn flade. Yderligere efterlakeringer kan først foretages efter 24 timer, da der ellers 
er risiko for, at lakken „trækkes op“.

3 Min.

ca. 25 cm
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Beskyttelse af lakken:
Med et lag klarlak opnås der ekstra beskyttelse mod vejrpåvirkning, ridser og and-
re spor efter anvendelse, og desuden kan du give silkematte farvetoner en glansfuld 
finish med edding klarlak.
Hvis du desuden overholder den udførlige vejledning og de særlige anvisninger på 
mærkaten på dåsen, kan det egentlig slet ikke gå galt. Held og lykke!

En grundering sikrer en god hæfteevne på underlaget, optimerer glansen og 
sikrer, at der ikke skal bruges så meget af dæklakken, der påføres efterfølgen-
de. Ujævnheder i underlaget kan udjævnes og fjernes med en grundering. Ved 
lakering af styropordele skal der altid anvendes en styroporgrundering først.

Til de fleste andre underlag anbefales det at anvende en grundering, da de 
ovenfor anførte fordele opnås herved. En grundig forberedelse af underlaget 
kan altid betale sig: den er altafgørende for en perfekt lakering.

edding Universalgrundering (grå):
Beskytter mod rust, skaber en meget god hæfteevne og er dermed med til at  
optimere glansen på dæklakken. Den hæfter på træ, metal, eternit, glas, kera-
mik, papir, karton og mange typerkunststoffer. Den udgør det ideelle grundlag for 
glatte, jævne lakflader og sikrer, at der ikke skal bruges så meget af dæklakken, der 
påføres efterfølgende.

edding Kunststofgrundering (farveløs): 
Den perfekte hæfteformidler for den efterfølgende lakering af dele af hårdt kunst-
stof eller genstande med kunststofbelægning, der kan lakeres, som f.eks. kofangere, 
sidespejle, havemøbler eller skalkufferter. Kunststofgrunderingen en forhindrer, 
at dæklakkens opløsningsmidler kan „opbløde“ kunststofunderlaget.

 Hvad bruges grunderinger til?

edding Styroporgrundering (brun):
Fungerer som beskyttelseslag mellem styroporunderlaget og den efterfølgende 
lakering, det vil sige, at opløsningsmidlerne i dæklakken ikke længere kan påvirke 
styroporen. For at få et tilstrækkeligt beskyttelseslag skal du med 2 minutters  
mellemrum sprøjte mindst 4 krydsgange. På grove, åbne styroporflader, især skære- 
og brudflader, er 5-6 krydsgange påkrævet. Efter ca. 3 timers tørring kan der lakeres 
dækkende med edding Permanent Spray farvelak.

Klarlak har mange anvendelser. Den fikserer og beskytter farvefladerne og for-
hindrer, at de bliver gule eller afblegede. Desuden beskytter den alle metaller 
(sølv, kobber, jern, blik, messing, krom, nikkel, aluminium, tin) mod oxidering.

edding Klarlak silkemat eller glans: 
Til silkemat finish eller finish med glans på alle former for hjemmelavet arbejde 
og hobbyarbejde inde og ude. Den beskytter og fikserer f.eks. kunstige blomster 
og tørrede blomster, kurve- og bastflet, kultegninger, papir, pap, ting af trylledej, 
decoupageobjekter og alle slags træ. Desuden fikserer og imprægnerer den billeder 
og beskytter metaller mod oxidering.

 Hvad bruges klarlak til?
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edding Permanent-sprays er udstyret med et standardsprøjtehoved, der  
giver en stråle af middel bredde (ca. 5-6 cm ved en afstand på 25 cm). Med det  
afbalancerede tryksystem er det ved hjælp af udskiftelige sprøjtehoveder  
fin linje!

Hvidt sprøjtehoved: Fin sprøjtetykkelse (ca. 1 cm)
Den optimale afstand er 1-3 cm for at få en ren, tynd stråle. På 
den måde kan du uden problemer lakere f.eks. dit computerkabinet  
eller din mobiltelefon.

Sort sprøjtehoved: Middel sprøjtetykkelse (ca. 4-5 cm)
For at få en ren og middelbred stråle. Du kan f.eks. lakere dørkar-
men eller cd-reolen. Det er nemt at komme ind i hjørner og vinkler. 

Guldfarvet sprøjtehoved: Bred sprøjtetykkelse 
(ca. 8-10 cm)
Den optimale sprøjteafstand er 15-25 cm, til store flader. På den 
måde får vægge og garageporte en ny farve på få minutter.

Rødt sprøjtehoved (professionelt): Bred sprøjtetykkelse 
(ca. 13-14 cm)
Den optimale sprøjteafstand er 15 cm, for at få et bredt og rent 
sprøjtebillede. Farvepåførsel som med en sprøjtepistol. Spray-
dysen har variabel indstilling. Vær opmærksom på spraybevæ-
gelserne i forhold til dyseindstillingen. Velegnet til store flader.

 Sprøjtehovedsæt Farvesortiment

silverrich gold
RAL 9005 
jet black

khaki 
RAL 6005  

moss green
 RAL 6018 

yellow greenpastel green

RAL 1037 
sun yellow

 RAL 1023 
traffic yellow

 RAL 3020 
traffic red

 RAL 3004 
purple red

petroleum 
RAL 5010 

gentian blue pastel bluelilac 

pastel rosecoral 
 RAL 4010 

telemagenta berry 

pastel yellow
RAL 9001  

cream
RAL 1015  
light ivory

RAL 9016  
traffic white

hazelnut 

RAL 8017  
chocolate

brown anthracite 
 RAL 7035 
light grey

 RAL 3020 
traffic red

RAL 9005 
jet black

 RAL 9016 
traffic white

silk matt glossy
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Hjemstedshavn Ro, rekreation, tid til regenerering. Læg den stressede hverdag bag dig, og hent ferien  
ved havet direkte ind i dit hjem! Med edding Permanent Spray kan muslinger, sten og 
drivtømmer forvandles til enestående dekorationselementer med et maritimt look, og du 
skaber en helt særlig oase af velvære. Du behøver ikke at vente på den næste ferie, for  
du kan allerede nu opleve havmiljøet i skønne blå og brune toner. „Havtid“ til afslapning

Ujævne materialer, som f.eks. driv- 
tømmer, kan hurtigt og nemt farvela-
keres ved hjælp af en skabelon, som 
du selv har lavet. Overfladen skal 
først være tør, ren og fri for fedt.

Da lakken tørrer meget hurtigt, kan 
du allerede efter kort tid integrere 
dine favoritter i dit hjem. Med edding 
klarlak giver du desuden din idé en 
ekstra beskyttelse (se side 9)!

STEP-By-STEP

Anbring skabelonen på drivtømmeret, 
og tildæk alle de områder, der ikke skal 
farvelægges. Spray så lodret oppefra 
de blotlagte områder jævnt i krydsgang 
med en farve efter eget valg (se side 7).

Maritime idéer i træ

1.

3.

2.

gentian 
blue
RAL 5010

pastel blue hazelnut petroleumPå www.edding-permanent- 
spray.com kan du under „Ideas“  
finde mange skabeloner, som du  
kan udskrive og afprøve!  TIP

12 13



Ohøj!
Vind i håret, sol på kroppen, salt havluft ... Med edding 
Permanent Sprays forvandler du dit hjem til din personlige 
hjemstedshavn, hvor du for en tid kan lægge dine bekym-
ringer til side. Lad din kreativitet få frit løb, og skab små 
skibe og naturelementer i forfriskende farver, der stimulerer 
krop og sjæl. Uanset om det er stuen, badeværelset eller 
køkkenet - det maritime farvesortiment passer til alle rum og 
giver dit hjem en særlig følelse af at være en havn. Kast los 
og ohøj!

Velkommen om bord

For at give de spraymalede genstande et personligt 
præg kan du skrive på dem med edding paint markere 
(e-750), f.eks. i rød farve!

  TIP

gentian 
blue
RAL 5010

pastel blue hazelnut light grey
RAL 7035

petroleum cream
RAL 9001

STEP-By-STEP

Inden du begynder, skal genstan-
den være ren, tør og fri for fedt. 
Du kan f.eks. gøre den ren med 
en lille kost eller en klud. Herefter 
kan du så farvelægge genstanden 
med en farve efter eget valg ved 
at spraye i krydsgang med en af-
stand på ca. 25 cm.

Afslutningsvis kan stenen sprayes 
med edding klarlak, så den er beskyt-
tet. Efter ca. 24 timer er klarlakken 
helt tør, og du kan forskønne dit hjem 
med en ny pyntegenstand.

Efter kortvarig tørring kan du ved 
hjælp af en skabelon lave en uds-
mykning med en anden farve eller 
skabe en genstand med et individuelt 
look med en edding paint marker.

Forvandling af sten til skønt boligtilbehør

1.

3.

2.
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Belle Cuisine

pastel green

cream
RAL 9001

Individuelle idéer, smagfuldt iscenesat
Giv gaver, der er kulinariske nydelser med et individuelt design. 
Aromatiske olier, pikante krydderier og duftende urter bliver til 
optiske nydelser ved hjælp af edding Permanent Spray. Udsmyk 
glasflasker, trækasser og dåser med friske farver, og glæd din 
kære ikke blot med smagfulde lækkerier men også med eneståen-
de elementer til udsmykning af køkkenet. For hjemmelavede ting 
smager ikke kun bedst, de ser også bedst ud!

For at give de spraymalede genstande et personligt præg  
kan du skrive på dem med edding paint markere (e-750),  
f.eks. i grøn farve!

 TIP

Ordentlig forberedelse er altafgøren-
de for at opnå en perfekt lakering. 
Flaskerne eller glassene skal være 
rene, tørre og fri for fedt. De områ-
der, der ikke skal have farve, tildæk-
kes omhyggeligt med tape.

For at opnå ekstra beskyttelse la-
kerer du efterfølgende genstanden 
i krydsgang med edding klarlak 
(silkemat eller glans). Og så er den 
perfekte gave med et individuelt 
design færdig.

STEP-By-STEP

Herefter kan du straks gå i gang med 
at lakere flasken. Drej flasken, mens du 
sprayer lakken på i krydsgang med en 
afstand på ca. 25 cm, så farven påføres 
jævnt. Efter ca. 30 minutter kan du uden 
problemer fjerne tapen.

Glasflasker i ny beklædning

1.

3.

2.
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Giv gamle billedrammer et frisk look! Skab en passende 
ramme til dine dejligste minder, og iscenesæt dine yndlings-
billeder på perfekt vis med edding Permanent Sprays. Giv 
dine gamle billedrammer ny glans, og fremhæv din personlige 
livshistorie ved hjælp af edding. På den måde skaber du ikke 
kun en særlig ramme omkring dine minder, men du skaber 
samtidigt et individuelt blinkfang i dit hjem.

chocolate 
brown
RAL 8017

telemagenta
RAL 4010

anthracite light grey
RAL 7035

At falde uden for rammerne
Blikfang

Træ bør slibes, inden det lakeres, så gamle  
farverester og ujævnheder fjernes. Derefter 
skal støvet også fjernes, så genstanden er  
ren, tør og fri for fedt.

Når grunderingen har tørret kortvarigt, kan 
du lakere f.eks. en træramme med edding 
Permanent Spray i en farve efter eget valg. 
Sørg for at lakere i krydsgang med en afstand 
på ca. 25 cm til genstanden for at opnå et 
perfekt resultat.

STEP-By-STEP

For at få en glat og jævn lakflade bør du først 
lakere med edding Universalgrundering. Denne 
medvirker til at forbedre hæfteevnen samt  
optimere glansen og sikrer, at der ikke skal 
bruges så meget af farvelakken, der påføres 
efterfølgende.

Gammelt træ med et nyt udseende

1.

3.

2.
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Efteråret viser sig fra sin kønneste side, og med de alsidige 
idéer og udtryksfulde farver fra edding kan du hente den gyldne 
årstid direkte ind i dit hjem. Arranger blade, bær, kastanier, 
nødder, kogler eller kranse i strålende farvekombinationer, og 
skab masser af hygge! I en håndevendig kan du fremtrylle et 
efterårspræget og stemningsfyldt boligmiljø.

Fjern løse dele og eventuel 
snavs fra de genstande, der 
skal spraymales. Fjern spray-
sikringen, f.eks. med en skrue-
trækker, inden sprayarbejdet 
påbegyndes.

Efter ca. 30 minutter er lak-
ken tør, og du kan forskønne 
f.eks. dit hjem med efterår-
sagtige toner efter lyst og 
humør.

Herefter kan du påbegynde 
farvegivningen med en farve efter 
eget valg fra sortimentet af edding 
Permanent Sprays. Spray f.eks. 
kogler i spiralmønster (se side 7) 
med en afstand på ca. 25 cm, så 
farven påføres jævnt.

STEP-By-STEP
Skab efterårsagtige toner med materialer fra naturen

1. 2. 3.

light ivory
RAL 1015

purple red
RAL 3004

khaki

Med harmoni i efteråret
Naturskønheder
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Lad nyt lys stråle i dit hjem, og skab et stilfuldt og hyggeligt 
boligmiljø. Med det store udvalg af farver og idéer fra edding 
kan du f.eks. udsmykke og ændre lanterner og lysestager 
individuelt, som du har lyst. Med de varme lyskilder i vindues-
karmen forvandles din stue til det ideelle rekreationssted og 
dit badeværelse til en wellnessoase. Fra nu af hedder det: 
kom hjem, slap af og føl dig godt tilpas!

Lysende idéer til vindueskarmen

light ivory
RAL 1015

purple red
RAL 3004

sun yellow
RAL 1037

hazelnut

Oplysende

Glatte overflader, som f.eks. metal, kan hurtigt 
og nemt farvelakeres. Genstanden skal være 
tør, ren og fri for fedt og rust. Påføring af edding 
Universalgrundering sikrer en bedre hæfteevne 
samt optimering af glansen og fungerer desuden 
som rustbeskyttelse.

Da lakken tørrer meget hurtigt, kan din nye favo-
rit allerede efter kort tid få din vindueskarm til at 
stråle. Du kan også give den ekstra beskyttelse 
med edding Klarlak!

STEP-By-STEP

Anvend en farve efter eget valg fra sortimentet  
af edding Permanent Sprays, og laker i krydsgang 
med en afstand på ca. 25 cm. Selv hjørner og  
kanter, der er svære at nå, kan uden problemer 
lakeres med edding Permanent Spray.

Forskønnelse af lanterner af metal på et øjeblik

1.

3.

2.
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Små gaver fremmer venskaber og viser, hvor meget man værdsætter andre. Uanset 
anledningen – med edding Permanent Sprays kan du fremover pakke alt ind på 
imponerende vis. Find inspiration i det farveglade sortiment, og lav på enkelt vis dit 
helt personlige gavepapir og individuelle indpakninger.

pastel rose

lilac

berry

rich gold

Ganske enkelt flottere indpakkede gaver

På www.edding-permanent- 
spray.com kan du under „Ideas“  
finde mange skabeloner, som du  
kan udskrive og afprøve! TIP

Indpakning

STEP-By-STEP

Lav skabeloner af pap eller papir 
med et motiv efter eget valg, og 
skær dem ud med en hobbykniv 
eller saks. Placer skabelonerne med 
forskellig afstand på det gavepapir, 
du arbejder på.

Da lakken tørrer hurtigt, kan du kort 
tid herefter pakke gaverne til din  
kære ind på flot og individuel vis.

Farvelæg derefter papiret rundt 
omkring skabelonerne med enkelte 
sprays af forskellig længde. Efter 
kortvarig tørring kan du flytte skabe-
lonerne og skabe et flot mønster ved 
fortsætte som beskrevet med en eller 
flere farver.

Flottere indpakning med papir og pap

1.

3.

2.

24 25



Der vil være måbende ansigter, når du forkæler dig selv eller dine kære 
med hjemmelavede idéer på et af de dejligste tidspunkter på året. Med 
edding Permanent Sprays kan du hurtigt og enkelt lave flotte kort, 
skønne julekalendere og farvestrålende små pakker. Ideelt som gave 
eller også til udsmykning af dine egne fire vægge.

Med en skabelon, som du selv  
har lavet eller købt, kan du også 
meget nemt nummerere genstan-
dene!  TIP

pastel  
green

purple red
RAL 3004

moss green
RAL 6005

coral

khaki

Mere farve til den mørke årstid

For at give de spraymalede genstande et personligt præg  
kan du skrive på dem med edding paint markere (e-750),  
f.eks. i guldfarve!

 TIP

Måben

Spray løs på kreativ vis eller anvend 
skabeloner af pap eller papir, som du 
selv har lavet, for at skabe fantastiske 
effekter. For at opnå et optimalt  
resultat skal underlaget altid være 
rent, tørt og fri for fedt.

Lad det tørre kortvarigt, og anbring  
herefter skabelonerne på lærredet og 
farvelæg delområder med en anden 
farve med enkelte sprays af forskellig 
længde. Ved at flytte skabelonerne flere 
gange kan du skabe yderligere effekter.

STEP-By-STEP

Laker først lærredets flade i krydsgang 
med en afstand på ca. 25 cm med en 
farve efter eget valg fra sortimentet af 
edding Permanent Sprays.

Farveglad iscenesættelse af lærred

1.

3.

2.
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www.edding-permanent-spray.com

96
22

41
0
0
0/
D
A
/1
4/
20

0
0/
V
is
/B

ar
t

edding International GmbH
Bookkoppel 7 
D-22926 Ahrensburg
Tel: +49/4102/808-0 
Fax: +49/4102/808-169
Email: info@edding.de


