
Användarbeskrivning för Stoppani. 
 

Bart trä. 

1. Slipa träet med finare och finare sandpapper till en jämn och fin yta, dock ej finare än 180 

papper då 180 motsvarar fiberresningen som blir efter första strykningen. 

2. Om man vill betsa virket skall detta göras nu. 

3. Impregnera, om möjligt och behov,  virket med 50/50 blandat rå linolja och balsamterpentin. 

4. Efter impregnering skall virket torkas av med Diluente 277 alt rödsprit för att få en så ren och 

fettfri yta som möjligt. 

5. Första strykningen lägges 50/50 med Stoppani och Diluente 277 . 

6. Andra  strykningen lägges ”vått i vått” men här ändras blandningen till 70/30 Stoppani och 

Diluente 277. 

7. Efter andra strykningen får Stoppani torka. 

8. Efter Stoppani torkat, slipas ytan med 320 papper. 

9. Dammtorka ytan med en ren tygtrasa, torka sedan med klibbduk och till sist med Diluente 

277 eller rödsprit, för att få en så ren och fettfri yta som möjligt. 

10. 3:e  och 4:e lägges ”vått i vått” med 90-95% Stoppani och 5-10% Diluente 277. 

11. Efter 4:e lagret torkat upprepas punkt 8.  

12. Sedan upprepas punkt 9 . 

13. Sedan upprepas punkt 10 med lager 5 och 6. 

14. Upprepa punkt 8 

15. Upprepa punkt 9 

16. Upprepa punkt 10 med lager 7, 8, och 9 

17. Efter 9 lager har vi sedan uppnått ett bra resultat att sedan, under åren arbeta vidare med. 

Som alltid vid lackning så gäller de ”F:en” dvs Förberedelse, Förberedelse, Förberedelse. 

Det innebär att du håller rent omkring arbetsplatsen, har rena kläder under lackning mm. Lacka 

sedan alltid in i lacken för att undvika ”nedsättningsmärken” efter penseln och sluta inte lacka innan 

hela ytan är klar. Detta för att förhindra att lackkanten torkar. 

Vi apllicerar oftast Stoppani med skumroller och slätar med skumpensel, alt vanlig pensel. 

 

Tidigare lackade ytor. 

1. Gör rent och slipa ytan med 320 papper. 

2. Dammtorka ytan med en ren tygtrasa, torka sedan med klibbduk och till sist med Diluente 

277 eller rödsprit för att få en så ren och fettfri yta som möjligt. 

3. Lägg ett nytt lager med 90-95% Stoppani och 5-10% Diluente 277. 

Ibland kan det behövas fler lager och då kan, med fördel, 2-3 lager läggas ”vått i vått” Annars får man 

upprepa punkt 2 och 3. 

Lycka till 

Stoppani-Stockholms Båtsnickeri AB 


