
  
  

FFrreeqquueennttllyy  aasskkeedd  qquueessttiioonnss  aabboouutt  LLEEVVEELLCCOOAATTTTMM  
  
  
11..  QQ::    IIss  LLEEVVEELLCCOOAATT  aa  sseellff--lleevveelliinngg  pprroodduucctt??    WWiillll  iitt  lleevveell  tthhee  wwaallll  eevveenn  iiff  tthhee  jjooiinnttss  

aarreenn’’tt  lleevveell??  
AA::    NNoo..    LLEEVVEELLCCOOAATT  wwiillll  nnoott  lleevveell  aa  bbaadd  jjooiinntt  oorr  ffiillll  iinn  ssuurrffaaccee  iimmppeerrffeeccttiioonnss..    TThhee  
nnaammee  ddeerriivveess  ffrroomm  tthhee  pprroodduuccttss  aabbiilliittyy  ttoo  pprroovviiddee  aa  ““LLeevveell  55””  ffiinniisshh..  

  
  
22..  QQ::    WWiillll  LLEEVVEELLCCOOAATT  ffiillll  iinn  ssaannddiinngg  mmaarrkkss??  

AA::    GGeenneerraallllyy  aa  ttyyppiiccaall  aapppplliiccaattiioonn  ooff  LLEEVVEELLCCOOAATT  wwiillll  ffiillll  nnoorrmmaall  ssaannddiinngg  ssccrraattcchheess  
uupp  ttoo  11//3322””  iinn  ddeepptthh..    LLEEVVEELLCCOOAATT  sshhoouulldd  nnoott  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aass  aann  aapppprroopprriiaattee  
ssoolluuttiioonn  ttoo  ddeeeepp  ggoouuggeess,,  ppoowweerr  ssaannddeerr  ssccuuffffss  oorr  ttoorrnn  ffaaccee  ppaappeerr..  

  
  
33..  QQ::    DDooeess  LLEEVVEELLCCOOAATT  hhaavvee  ttoo  bbee  sspprraayyeedd  aapppplliieedd??  

AA::    DDuuee  ttoo  tthhee  vveerryy  llooww  sshhrriinnkkaaggee  nnaattuurree  ooff  tthhee  pprroodduucctt  iitt  iiss  vveerryy  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  ggeett  rroolllleerr  
mmaarrkkss  aanndd  ssttiipppplleess  oouutt  ooff  tthhee  eenndd  rreessuulltt..    PPrreemmiiuumm  ffooaamm  rroolllleerrss  wwiitthh  ccoonnccaavvee  eennddss  
mmaannuuffaaccttuurreedd  bbyy  WWhhiizzzz  RRoolllleerr  SSyysstteemmTTMM    
((wwwwww..wwhhiizzzzrroolllleerrss..ccoomm))  hhaavvee  bbeeeenn  ffoouunndd  
ttoo  pprroovviiddee  tthhee  ssmmooootthheesstt  ffiinniisshh  wwiitthhoouutt    
aapppplliiccaattiioonn  mmaarrkkss..    BBaacckkrroolllliinngg  wwiitthh  aa    
ssyynntthheettiicc--kknnaapp,,  ¼¼””  rroolllleerr  ccaann  pprroodduuccee  aa    
uunniiqquuee  ffiinniisshh  IIFF  tthhee  aapppplliiccaattoorr  iiss  ppaarrttiiccuullaarrllyy    
ttaalleenntteedd  wwiitthh  aa  rroolllleerr;;  eevveenn  tthheenn  aa  ssiinnggllee,,    
ttoopp--ttoo--bboottttoomm  ssttrrookkee  iiss  rreeccoommmmeennddeedd..     
 

  
  
44..  QQ::    CCaann  II  tthhiinn  LLEEVVEELLCCOOAATT??  

AA::    YYeess,,  hhoowweevveerr  wwee  ddoonn’’tt  rreeccoommmmeenndd  ccuuttttiinngg  LLEEVVEELLCCOOAATT  ffrroomm  iittss  oorriiggiinnaall  
vviissccoossiittyy  uunnlleessss  yyoouu  eexxppeerriieennccee  eexxcceessssiivvee  ““ffiinnggeerriinngg””  oorr  ffaann  mmaarrkkss  wwhhiillee  sspprraayyiinngg..    

  
  
55..  QQ::    CCaann  II  oovveerr  tthhiinn  LLEEVVEELLCCOOAATT??    

AA::    YYeess..    OOvveerr  ddiilluuttiioonn  hhaass  tthhrreeee  ppoossssiibbllee  nneeggaattiivvee  eeffffeeccttss..    OOnnee,,  iitt  ccaann  ccaauussee  tthhee  
pprroodduucctt  ttoo  ddrraappee  oorr  ssaagg..    TTwwoo,,  iitt  ccaann  ccaauussee  tthhee  pprroodduucctt  ttoo  ccrraacckk..    TThhrreeee,,  iinn  ccaasseess  ooff  
EEXXTTRREEMMEE  oovveerr--ddiilluuttiioonn,,  iitt  ccaann  ccaauussee  LLEEVVEELLCCOOAATT  ttoo  nnoott  bboonndd  eeffffeeccttiivveellyy  ttoo  tthhee  
wwaallll..    GGeenneerraallllyy,,  ddoo  nnoott  ddiilluuttee  55  ggaalllloonnss  ooff  LLEEVVEELLCCOOAATT  bbyy  mmoorree  tthhaann  11--11  ½½  qquuaarrttss..    
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66..  QQ::    DDoo  II  nneeeedd  ttoo  pprriimmee  oovveerr  ((oorr  uunnddeerr))  LLEEVVEELLCCOOAATT  bbeeffoorree  II  aappppllyy  ppaaiinntt??  

AA::    NNoo,,  LLEEVVEELLCCOOAATT  rEliminates the need for paint primers..    TThhee  
eexxcceeppttiioonn  wwoouulldd  bbee  iiff  aa  sseeaalleerr  iiss  nneeeeddeedd  oorr  iiff  uussiinngg  aa  ppaaiinntt  tthhaatt  rreeqquuiirreess  aa  vveerryy  hhiigghh  
hhoolldd  oouutt..    IInn  tthhoossee  ccaasseess  aa  sseeaalliinngg  pprriimmeerr  sshhoouulldd  bbee  uusseedd  oovveerr  LLEEVVEELLCCOOAATT..  

  
  
77..  QQ::    WWhhaatt  ssiizzee  ppuummpp  aanndd  sspprraayyeerr  iiss  nneeeeddeedd  ttoo  aappppllyy  LLEEVVEELLCCOOAATT??  

AA::    WWee  rreeccoommmmeenndd    
aa  hheeaavvyy  dduuttyy  ppuummpp  
tthhaatt  ccaann  sspprraayy  aatt  
bbeettwweeeenn  22880000--33000000    
ppssii..  GGeenneerraallllyy  aa    
sspprraayyeerr  rraatteedd  aatt    
¾¾  ggaalllloonnss  ppeerr    
mmiinnuuttee  iiss  tthhee    
mmiinniimmuumm  tthhaatt  wwee  rreeccoommmmeenndd,,  11  ggppmm  oorr  llaarrggeerr  wwiillll  ggeenneerraallllyy  aallllooww  aa  llaarrggeerr  ttiipp  ttoo  bbee  
uusseedd  aanndd  rreessuulltt  iinn  aa  mmoorree  eeffffiicciieenntt  jjoobb..          

  
  
88..  QQ::    WWhhaatt  ssiizzee  hhoossee  ddoo  II  nneeeedd??  

AA::    TThhee  ssttaannddaarrdd  ¼¼””  hhoossee  wwiillll  bbee  aaddeeqquuaattee,,  hhoowweevveerr  wwee  rreeccoommmmeenndd  aa  33//88””  hhoossee  iiff  
aavvaaiillaabbllee..  

  
  
99..  QQ::    WWhhaatt  ssiizzee  ttiipp  aappeerrttuurree  sshhoouulldd  II  uussee??  

AA::    TThhiiss  wwiillll  vvaarryy  ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  ffllooww  rraattiinngg  ooff  yyoouurr  sspprraayy  rriigg,,  tthhee  ppuummpp  pprreessssuurree  
aanndd  tthhee  vviissccoossiittyy  ooff  tthhee    
LLEEVVEELLCCOOAATT..    GGeenneerraallllyy  
aa  ..002233--..002255  ((ii..ee..  552255,,  662255,,  11222255));;    
wwiillll  bbee  ooppttiimmuumm  oonn  aa  sspprraayy  rriigg    
rraatteedd  aabboovvee  11  ggppmm;;  hhoowweevveerr  iiff    
ffiinnggeerriinngg  ooccccuurrss  aa  ssmmaalllleerr    
aappeerrttuurree  ssuucchh  aass  aa  ..001199  mmaayy  bbee    
aapppprroopprriiaattee  wwiitthh  tthhee  pprrooppeerr    
vviissccoossiittyy..    IIff  yyoouu  aarree  uussiinngg  aa    
ssmmaalllleerr  sspprraayyeerr,,  aa  ssmmaalllleerr  ttiipp  wwiillll  pprroobbaabbllyy  bbee  nneecceessssaarryy  ttoo  aavvooiidd  ffiinnggeerriinngg..  

  
  
1100..  QQ::    DDoo  II  nneeeedd  ttoo  aalltteerr  mmyy  eeqquuiippmmeenntt  iinn  aannyy  wwaayy  ttoo  aappppllyy  LLEEVVEELLCCOOAATT??  

AA::    NNoo..    HHoowweevveerr  iiff  yyoouu  aarree  uussiinngg  rreeaaddyy  mmiixxeedd  LLEEVVEELLCCOOAATT,,  mmaannyy  ccoonnttrraaccttoorrss  hhaavvee  
ffoouunndd  tthhaatt  rreemmoovviinngg  tthhee  ffiilltteerr  ffrroomm  tthheeiirr  ppuummpp  aanndd  tthhee  ssmmaallll  ffiilltteerr  iinn  tthhee  sspprraayy  gguunn  
aalllloowwss  ffoorr  aa  bbeetttteerr,,  mmoorree  eevveenn  aapppplliiccaattiioonn..  
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1111..  QQ::    IIss  LLEEVVEELLCCOOAATT  lliikkee  UUSSGG’’ss  ““FFiirrsstt  CCooaatt””??      
AA::    NNoo,,  ““FFiirrsstt  CCooaatt””  iiss  aa  ppaaiinntt  pprroodduucctt  ssiimmiillaarr  ttoo  MMaaggnnuumm’’ss  hhiigghh  bbuuiilldd  pprriimmeerr,,  
PPRRIIMMEEPPLLUUSSTTMM..    LLEEVVEELLCCOOAATT  iiss  ccllaassssiiffiieedd  aass  aa  Level 5 Completion System.    TThhee  aaddvvaannttaaggee  ooff  
LLEEVVEELLCCOOAATT  iiss  tthhaatt  iitt  iiss  ssaannddaabbllee,,  mmuucchh  lleessss  eexxppeennssiivvee  aanndd  hhaass  vveerryy  lliittttllee  ooddoorr..  

  
  
1122..  QQ::      HHooww  hheeaavvyy  ooff  aann  aapppplliiccaattiioonn  iiss  nneecceessssaarryy  ffoorr  LLEEVVEELLCCOOAATT  ttoo  bbee  eeffffeeccttiivvee??  

AA::    EEvveerryy  jjoobb  iiss  ddiiffffeerreenntt  hhoowweevveerr  oouurr  eexxppeerriieennccee  sshhoowwss  uuss  tthhaatt  LLEEVVEELLCCOOAATT’’ss  
eeffffeeccttiivveenneessss  bbeeggiinnss  aatt  aabboouutt  1100  wweett  mmiillss..    FFoorr  bbeesstt  rreessuullttss  wwee  rreeccoommmmeenndd  tthhaatt  
LLEEVVEELLCCOOAATT  bbee  aapppplliieedd  iinn  mmuullttiippllee,,  ccrroossss--hhaattcchheedd  ppaasssseess  ttoo  aa  ttoottaall  tthhiicckknneessss  ooff  1155  
wweett  mmiillss..    IItt  ccaann  bbee  aapppplliieedd  aass  tthhiicckk  aass  3355  wweett  mmiillss  bbeeffoorree  iitt  ssttaarrttss  ttoo  ssaagg,,  rruunn  oorr  ccrraacckk..  

  
  
1133..  QQ::    WWhhaatt  kkiinndd  ooff  ccoovveerraaggee  sshhoouulldd  II  eexxppeecctt  wwiitthh  LLEEVVEELLCCOOAATT??  

AA::    IIff  aapppplliieedd  aatt  1155  wweett  mmiillss,,  ccoovveerraaggee  sshhoouulldd  bbee  113300--113355  ssqquuaarree  ffeeeett  ppeerr  ggaalllloonn..  
  
  
1144..  QQ::    CCaann  yyoouu  ttiinntt  LLEEVVEELLCCOOAATT??  

AA::    YYeess..    LLEEVVEELLCCOOAATT  ccaann  bbee  ttiinntteedd..    BBee  ssuurree  ttoo  ccoonnssiiddeerr  tthhee  vviissccoossiittyy  ooff  tthhee  
mmaatteerriiaall  wwhheenn  ttiinntt  iiss  aaddddeedd  ttoo  iinnssuurree  tthhaatt  LLEEVVEELLCCOOAATT  iiss  nnoott  oovveerr--tthhiinnnneedd..    

  
  
  
1155..  QQ::    WWhhaatt  iiss  tthhee  ddrryyiinngg  ttiimmee??  

AA::    WWiitthh  aa  tteemmppeerraattuurree  ooff  7700°°  FF  aanndd  aa  hhuummiiddiittyy  ooff  6600%%,,  LLEEVVEELLCCOOAATT  wwiillll  ddrryy  ttoo  tthhee  
ttoouucchh  iinn  6600  mmiinnuutteess..    WWe recommend waiting 24  hhoouurrss  bbeeffoorree  ppaaiinnttiinngg.
 

  
  
  
1166..  QQ::    WWhhaatt  ddoo  II  nneeeedd  ttoo  ddoo  ttoo  LLEEVVEELLCCOOAATT  pprriioorr  ttoo  sspprraayyiinngg  iitt??  

AA::    MMaakkee  ssuurree  tthhaatt  LLEEVVEELLCCOOAATT  iiss  wweellll  mmiixxeedd  ((ddrriilllleedd))   pprriioorr  ttoo  sspprraayyiinngg..      
GGeenneerraallllyy,,  sshhaakkiinngg  iiss  nnoott    
aass  eeffffeeccttiivvee  aass  ssttiirrrriinngg..      
WWee  rreeccoommmmeenndd  uussiinngg  aa    
ddrryywwaallll--ttyyppee  mmiixxiinngg  
ppaaddddllee  kkeeeeppiinngg  tthhee  bbllaaddeess    
ssuubbmmeerrggeedd  iinn  tthhee  pprroodduucctt    
ttoo  aavvooiidd  aaiirr  eennttrraaiinnmmeenntt..  
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1177..  QQ::    WWhhaatt  iiss  tthhee  sshheellff  lliiffee  ooff  LLEEVVEELLCCOOAATT??  
AA::    LLEEVVEELLCCOOAATT  hhaass  aa  uussaabbllee  sshheellff  lliiffee  ooff  aapppprrooxxiimmaatteellyy  ffoouurrtteeeenn  mmoonntthhss  ffrroomm  tthhee  
ddaattee  ooff  mmaannuuffaaccttuurree..    WWee  rreeccoommmmeenndd  tthhaatt  LLEEVVEELLCCOOAATT  iinnvveennttoorryy  bbee  rroottaatteedd  eevveerryy  
9900  ddaayyss..  

  
  
1188..  QQ::    IIff  II  ooppeenn  aa  bbuucckkeett  ooff  LLEEVVEELLCCOOAATT  aanndd  iitt  hhaass  sseeppaarraatteedd  iiss  iitt  aallrriigghhtt  ttoo  uussee??  

AA::    YYeess..    SSeeppaarraattiioonn  iiss  nnoorrmmaall..    TThhee  cclleeaarr  fflluuiidd  oonn  tthhee  ttoopp  ooff  tthhee  mmiixxttuurree  iiss  NNOOTT  
wwaatteerr;;  DDOO  NNOOTT  PPOOUURR  IITT  OOFFFF!!    BByy  mmiixxiinngg  tthhee  pprroodduucctt,,  tthhee  cchheemmiiccaall  ssmmeellll  wwiillll  bbee  
eelliimmiinnaatteedd  aanndd  tthhee  pprroodduucctt  wwiillll  rreevveerrtt  ttoo  iittss  oorriiggiinnaall  ccoommppoossiittiioonn  aanndd  wwiillll  ppeerrffoorrmm  aass  
iinntteennddeedd..  

  
  
1199..  QQ::    IIss  tthheerree  aannyy  ssppeecciiaall  pprreeppaarraattiioonn  tthhaatt  nneeeeddss  ttoo  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  oonn  tthhee  ggyyppssuumm  bbooaarrdd  

pprriioorr  ttoo  aappppllyyiinngg  LLEEVVEELLCCOOAATT??  
AA::    YYeess..    FFoorr  aa  ssmmooootthh,,    
ppaaiinntt  ffiinniisshh  wwee  rreeccoommmmeenndd  tthhaatt    
tthhee  ddrryywwaallll  ssaannddiinngg  dduusstt  bbee    
bbrruusshheedd  ooffff  ooff  tthhee  wwaallll  pprriioorr  ttoo    
aappppllyyiinngg  LLEEVVEELLCCOOAATT..    SSoommee    
ccoonnttrraaccttoorrss  hhaavvee  ffoouunndd  tthhaatt  aa    
llaarrggee  fflloooorr  mmoopp  ssuucchh  aass  tthhoossee    
uusseedd  ttoo  cclleeaann  ggyymmnnaassiiuumm  fflloooorrss    
aarree  aann  eeffffiicciieenntt  aanndd  ttiimmee  eeffffeeccttiivvee  mmeetthhoodd  ooff  rreemmoovviinngg  ssaannddiinngg  dduusstt  ffrroomm  tthhee  wwaallllss..    
MMaakkee  ssuurree  ttoo  wweeaarr  aa  NNIIOOSSHH  aapppprroovveedd  rreessppiirraattoorr  wwhheenn  cclleeaanniinngg  tthhee  wwaallllss..    AAppppllyyiinngg  
LLEEVVEELLCCOOAATT  oovveerr  ssaannddiinngg  dduusstt  wwiillll  rreessuulltt  iinn  aa  rroouugghh  ffiinniisshh..  

  
  
2200..  QQ::    MMyy  oolldd  ppaaiinntteedd  wwaallllss  hhaavvee  jjooiinntt  ffllaasshhiinngg;;  ccaann  II  uussee  LLEEVVEELLCCOOAATT  ttoo  ggeett  rriidd  ooff  tthhee  

ssttrriippeess??  
AA::    YYeess..    AAss  wwiitthh  aannyy  ppaaiinntt  oorr    
pprriimmeerr  tthhee  ssuurrffaaccee  nneeeeddss  ttoo  bbee    
cclleeaann  aanndd  ffrreeee  ooff  ssmmookkee  rreessiidduuee,,    
ggrreeaassee  oorr  nniiccoottiinnee..    HHiigghh  gglloossss  
ppaaiinnttss  mmaayy  nneeeedd  ttoo  bbee  lliigghhttllyy    
ssaannddeedd  ttoo  hheellpp  LLEEVVEELLCCOOAATT    
aaddhheerree  ttoo  tthhee  gglloossss  ffiinniisshh..  

  
  
2211..  QQ::    CCaann  LLEEVVEELLCCOOAATT  bbee  aapppplliieedd  oovveerr  wwaallllppaappeerr..  

AA::    SSiinnccee  LLEEVVEELLCCOOAATT  mmaayy  rree--hhyyddrraattee  tthhee  wwaallllppaappeerr  ppaassttee  aanndd  ccaauussee  iitt  ttoo  lloossee  iitt’’ss  
aaddhheessiioonn  ttoo  tthhee  wwaallll  wwee  rreeccoommmmeenndd  tthhaatt  wwaallllppaappeerr  bbee  rreemmoovveedd  pprriioorr  ttoo  tthhee  
aapppplliiccaattiioonn  ooff  LLEEVVEELLCCOOAATT..      
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2222..  QQ::    CCaann  LLEEVVEELLCCOOAATT  bbee  aapppplliieedd  oovveerr  vviinnyyll  wwaallllccoovveerriinngg??  
AA::    YYeess..    IIff  tthhee  wwaallllccoovveerriinngg  iiss  lliigghhttllyy  tteexxttuurreedd  ttwwoo  aapppplliiccaattiioonnss  ooff  LLEEVVEELLCCOOAATT  
ffoolllloowweedd  bbyy  ssaannddiinngg  hhaass  ssuucccceessssffuullllyy  pprroodduucceedd  aa  ssmmooootthh  ffiinniisshh..  

  
  
2233..  QQ::    DDooeess  LLEEVVEELLCCOOAATT  rreeqquuiirree  aannyy  ssppeecciiaall  hhaazzaarrddoouuss  mmaatteerriiaall  hhaannddlliinngg  oorr  

pprreeccaauuttiioonnss??  
AA::    NNoo..    LLEEVVEELLCCOOAATT  hhaass  aa  VVOOCC  ooff  <<22gg//ll  aanndd  eexxcceessss  ccaann  bbee  ddiissppoosseedd  ooff  iinn  
aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  ssttaattee  aanndd  llooccaall  rreegguullaattiioonnss  ffoorr  nnoonn--hhaazzaarrddoouuss  mmaatteerriiaallss..    WWee  
rreeccoommmmeenndd  wweeaarriinngg  aa  NNIIOOSSHH  aapppprroovveedd  rreessppiirraattoorr  wwhheenn  ddrryy  ssaannddiinngg  oorr  sspprraayyiinngg  
LLEEVVEELLCCOOAATT..    
  
  

2244..    QQ::    WWhhaatt  sshhoouulldd  II  ddoo  iiff  II  ggeett  ffaann  mmaarrkkss,,  oorr  ““ffiinnggeerrss””  iinn  tthhee  sspprraayy  ppaatttteerrnn  wwhheenn  II  aappppllyy  
LLEEVVEELLCCOOAATT??  
AA::    AA  ssmmooootthh,,  ccoonnssiisstteenntt  aapppplliiccaattiioonn  ooff  LLEEVVEELLCCOOAATT  iiss  ddeeppeennddaanntt  uuppoonn  tthhee  
ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  tthhee  ccoorrrreecctt  ppuummpp  pprreessssuurree,,  ttiipp  aappeerrttuurree,,  ddiissttaannccee  bbeettwweeeenn  tthhee  ttiipp  aanndd  
tthhee  wwaallll  ssuurrffaaccee  aanndd  tthhiinnnniinngg  ttoo  tthhee  ccoorrrreecctt  vviissccoossiittyy..    IIff  ffaann  mmaarrkkss  ppeerrssiisstt  aafftteerr  
aalltteerriinngg  tthheessee  ffoouurr  pplleeaassee  ccaallll  uuss  aatt  11--880000--225555--66667788..  

  
  
  
  
  
  


