
PRODUKTBESKRIVELSE
Krympefri og slibebar letfiller med Bostik SPO-teknologi. Til spartling og udjævning af ujævnheder og sprækker på en arbejdsgang.

ANVENDELSE
Til indendørs spartling og udjævning af ujævnheder, sprækker og skruehuller i solide materialer som træ, metal, cement, gips og 
tegl med en maksimal lagtykkelse på 40 mm. Den malede, spartlede overflade bliver glat, fri for sprækker, gennemblødninger eller 
misfarvninger.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE
Overfladerne skal være tørre, rene og fedtfri. Reparationer kan ofte ske i et lag uden efterbehandling (maks. lagtykkelse 40 mm): 
påfør massen med et let tryk, og brug en spartel. Udjævn med finkornet sandpapir. Overmalingsbar med de fleste typer maling. 
Vandbaserede farver/dispersonsfarver/ – ofte indenfor 15-20 minutter. Gennemtør efter 24 timer (10 mm). Test overmalingsbarheden 
med en såkaldt snedkergrunder for at undgå dannelse af sprækker i dækmalingen. Begrænset bevægelsestolerance – sørg for, at 
underlaget ikke bevæger sig for at undgå dannelse af sprækker.

SIKKERHED
Fugemassen lever op til de høje krav til miljø og arbejdsmiljø og afgiver lave udslip til omgivelserne. For yderligere information kan 
du altid rådføre dig med det gældende sikkerhedsdatablad, inden produktet bruges.

KONTAKT OS
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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 arbejdsme-
tode 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
Light Filler+



TEKNISKE DATA
Egenskaber inden påføring

Materialetype 1-komponent Akryldispersion

Hærdningssystem Fordampning af vand

Densitet 0,57 kg/l

Farve Hvid

Opbevaringstemperatur Til -15 °C, ikke frostfølsom

Egenskaber efter påføring

Maks. lagtykkelse Maks. 40 mm i et lag

Brugstemperatur +5 °C til +30 °C

Temperaturresistens -20 °C til +75 °C

Skinddannelsestid 5 min. ved stuetemperatur

Overmalingsbar efter For bedste resultat efter 24 
timer. Vandbaserede farver/
dispersonsfarver/ – ofte in-
denfor 15-20 minutter.

Overfladetør Efter 5 minutter ved stuetem-
peratur

Gennemtør fuge 10 mm materialetykkelse pr. 
24 timer

Slibebar Ja

Bevægelsestolerance Begrænset

Overmalingsbar Med vandbaseret dispersions-
farve og de fleste øvrige typer 
maling. Test overmalingsbar-
heden med såkaldt snedker-
grunder eller andre malinger 
med matte farver og typer af 
malinger med en lav mængde 
af bindemiddel. Rådfør dig 
med Bostiks Malingsguide ve-
drørende målingsfuger, inden 
arbejdet påbegyndes.
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