
PRODUKTBESKRIVELSE
Ekstra hurtigtørkende akrylsparkel.

BRUKSOMRÅDE
For sparkling og tetting av sprekker i tre og lignende materiale inne.

ARBEIDSBESKRIVELSE
Flatene skal være rene og tørre. Malte flater skal vaskes eller slipes. Nytt tre bør grunnes. Påføres med slett  sparkel. Sliping og 
overmaling kan skje etter ca. 1 time.

ARBEIDSBESKYTTELSE
Produktets innehold er, ifølge gjeldende lovbestemmelser, ikke klassifisert som helse- eller brannfarlig, for ytterligere  informasjon 
se HMS-datablad.

Smart help
1-800-726-7845

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00
info.no@bostik.com

Bostik A/S, Tlf: 69 19 06 00, www.bostik.no

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data vi henviser 
til også våre anvisninger og anbefalinger, er 
alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet for å hjelpe 
forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da 
forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe 
ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.
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TEKNISK DATABLAD
SNABBSPACKEL



PRODUKTBESKRIVELSE

Fyllstoff: Hvit dolomittmarmor

Kornstørrelse: 0-0,03 mm

Bindemiddel: Akryldispersjon

Vedheft: > 5 kp/cm2 på stålpusset 
betong

Fortynning: Vann. Skal normalt ikke for-
tynnes

Lagring Kjølig, men frostfritt

Lagringstid 12 måneder i uåpnet forpakn-
ing

Brannfarlig Nei

Farge Hvit

Densinitet: 1,8

Arbeidstemperatur: Min +5°C

Tørketid Ca 1 time avhengig av 
lagtykkelse, temperatur og 
luftfuktighet.

Sjikt-tykkelse Max 2mm

Materialforbruk Ca. 0,5 liter/m2 bredsparkling 
ved 0,5 mm tykkelse.

Rengjøring Verktøy rengjøres med vann

KONTAKT OSS

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

Bostik A/S, Tlf: 69 19 06 00, www.bostik.no

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data vi henviser 
til også våre anvisninger og anbefalinger, er 
alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet for å hjelpe 
forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da 
forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe 
ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.
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