
PRODUKTBESKRIVELSE
Hurtigtørrende reparation- /spartelmasse med god fyldeevne.

ANVENDELSE
Til spartling og reparation af skader på de fleste materialer som eksempelvis beton, sten, tegl, gips, træ � inde og ude. Ved an-
vendelse udendørs skal spartelmassen overmales. Kan lægges i lag op til 2 cm på én gang. Let at bearbejde.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE
Fladerne, der skal limes, skal være tørre og rene. Tuben masseres. Skær tubespidsen af til ønsket størrelse. Påfør direkte fra tu-
ben og glat ud med en fugtet spartel. Metaloverflader korrosions beskyttes.

SIKKERHED
Produktets indhold er i henhold til gældende lovgivning ikke klassificeret som sundheds- eller brandfarligt. For yderligere informa-
tion, se sikkerhedsdatablad.

Smart help
1-800-726-7845

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00
info.dk@bostik.com

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
MULTI FILLER



TEKNISKE DATA

Farve: Hvid

Fyldstof: Dolomitmarmor

Bindemiddel: Akryldispersion

Fortynding: Vand. Skal normalt ikke for-
tyndes

Densitet: 1,8 mg/ml

Arbejdstemperatur: +5 - 30°C

Tørretid: Ca. 18 timer ved 23°C 
/55%RF

Temperaturbestandighed: +75°C

Frostbestandighed: Til - 15°C kun under transport

Rengøring: Værktøj rengøres med vand, 
inden spartlen tørrer

Lagring: Køligt og frostfrit

KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com

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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