
PRODUKTBESKRIVELSE
Bostik Gips V28 er en hvid, gipsbaseret og plastforstærket vægspartel i pulverform velegnet til spartling af faste og rene underlag 
indendørs som beton, tegl, puds, gasbeton og gipsplader. Bostik Gips V28 har en meget høj fyldeevne og kan påføres i tykke lag 
uden at krympe. Bostik Gips V28 er pH neutral og diffusionsåben, hvilket gør den meget velegnet i boliger.

ANVENDELSE
Velegnet til spartling og reparation af skader på vægge og lofter indendørs før tapetsering, maling og opsætning af fliser.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE
Fladerne skal være rene, tørre og fri for støv og andet, som kan forhindre vedhæftningen. Fjern løstsiddende tapet, maling og puds. 
Malede og andre tætte flader skal renses for fedt og olie samt slibes.Alle glatte og tætte flader skal primes med Bostik Primer 6000. 
Stærkt sugende underlag som gasbeton skal fugtes eller primes med Bostik Primer 6000 inden spartling. Søm- og skruehoveder, 
som kan ruste, afdækkes bedst muligt inden spartling for at undgå rustangreb. Bland 2 dele pulver med 1 del vand (ca. 0,5 liter/
kg pulver). Kom vandet i blandekarret og derefter pulveret under kraftig omrøring. Lad spartlen stå i 2-3 minutter og rør derefter 
igen. Den færdigblandede spartel skal have en smidig pastalignende konsistens. Påfør massen med stålspartel. Påfør noget høje-
re end den omgivende flade. Fugt fladen og udjævn med stålspartlen inden massen stivner helt (efter ca. 45-60 min.) eller slib, 
når spartlen er gennemtør.Spartellaget skal være helt tørt inden efterfølgende maling eller tapetsering påbegyndes. For at forhind-
re ujævn tørring af malingen anbefales det at grundmale den spartlede flade.

SIKKERHED
Produktets indhold er i henhold til gældende lovgivning ikke klassificeret som sundhedsfarligt. For yderligere information, se 
sikkerhedsdatablad.
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Bostik A/S, Tlf: 44 84 15 00, www.bostik.dk

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data, vi opgiver, 
ligesom vores anvisninger og anbefalinger, er alle 
baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe 
forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst 
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. muligt 
resultat. Da forbrugerens arbejdsforhold imidlertid ligger udenfor vor kontrol, kan 
vi ikke påtage os noget.
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PRODUKTDATABLAD
GIPS V28



TEKNISKE DATA

Blandingsforhold: 2,5 liter vand til 5 kg. pulver

Lagtykkelse: 0 - ubegrænset

Anvendelsestid: Ca. 30 min. ved +18ºC

Hærdetid: Ca. 45-60 min. ved +18ºC

Arbejdstemperatur: Min 5ºC

Tørretid: Tørretiden påvirkes af 
temperatur, lagtykkelse og 
underlagets fugtighed. OBS! 
Ved sollys, høj rumtempera-
tur eller andre faktorer, som 
kan fremskynde udtørringen, 
bør overfladen beskyttes mod 
hurtig udtørring.

Rengøring: Vand inden spartlen er tør

Forbrug: Ca. 1 kg pulver/mm/m²

Lagring: Tørt
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Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data, vi opgiver, 
ligesom vores anvisninger og anbefalinger, er alle 
baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe 
forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst 
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. muligt 
resultat. Da forbrugerens arbejdsforhold imidlertid ligger udenfor vor kontrol, kan 
vi ikke påtage os noget.
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