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PRODUKTBESKRIVELSE
En rullebar håndspartel af letvægtstypen som opfylder kravene til vådrumsspartel i henhold til AMA 98. Kan også påføres med stålspartel . Spartel har ekstra god vedhæftning mod underlaget samt stærk og hård flade.

ANVENDELSE
Velegnet til spartling af samlinger og bredspartling i vådrum indendørs på underlag som puds, beton, letbeton og gipsplader. Ved
spartling af samlinger på gipsplader skal papirstrimmel anvendes.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE
Fladerne skal være rene, tørre og faste. Påføres med rulle eller med spartel. Spartlede flader slibes med sandpapir, korn 100-120,
støvsuges og grundes før tapetsering og maling.

SIKKERHED
Produktets indhold er i henhold til gældende lovgivning ikke klassificeret som sundheds- eller brandfarligt. Fyldstoffet kan give øjenirritation ved slibning, hvorfor beskyttelsesbriller anbefales.For yderligere information, se produktinformationsblad.
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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.

TEKNISKE DATA
Farve:

Tonet lysgrå/blå

Fyldstof:

Hvid dolomitmarmor og
letfiller

Kornstørrelse:

0-0,15 mm

Bindemiddel:

Cellulosederivat, polymerdispersion

Vedhæftning:

>5 kp/cm² på glatstøbt beton

Rengøring:

Værktøj rengøres med vand

Lagring:

Køligt og frostfrit

Lagringstid:

Ca. 12 måneder i uåbnet emballage ved +20oC. Spreder
og vedligeholder ikke ild

Fortynding:

Vand. Skal normalt ikke fortyndes

Densitet:

1,1

Tørring:

Ca. 8-10 timer afhængig af
temperatur, luftfugtighed og
lagtykkelse. Gennemtør efter
ca. 1 døgn

Lagtykkelse:

Max 3 mm

Materialeforbrug:

Ca. 0,3 liter/m² spartling af
samlinger 2 gange på gipsplader. Ca. 1 ltr/ m² bredspartling ved 1 mm lagtykkelse.

Arbejdstemperatur:

Kan påføres fra +5 til +30ºC,
optimal temperatur 18-20ºC
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