
PRODUKTBESKRIVELSE
Bostik Lett Håndsparkel er et lettbearbeidelig håndsparkel med høy fyllevne.

BRUKSOMRÅDE
Bostik Lett Håndsparkel er godt egnet for skjøt- og bred- sparkling av puss, betong, lettbetong og plater innendørs. Kan også bru-
kes til strimling av plateskjøter.

ARBEIDSBESKRIVELSE
Påføring: Påføres for hånd med stålsparkel. Ved strimling av gipsplater legges papirtapen direkte i sparkel-massen.

ARBEIDSBESKYTTELSE
Produktets inneholde er, i følge gjeldende lover og regler, ikke klassifisert som helseskadelig. Fyllstoffet kan føre til irritasjon av øy-
nene ved sliping,           bruk derfor beskyttelsesbriller. For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad.

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
LETT HÅNDSPARKEL-LH



PRODUKTBESKRIVELSE

Fyllstoff : . Dolomitmarmor og lettfiller

Kornstørrelse: 0-0,15 mm

Bindemiddel: Polymerdispersjon, cellulosed-
erivater

Vedheft: > 5 kp/ cm2  på  slett betong.

Fortynning: Vann. Skal normalt ikke for-
tynnes

Rengjøring: Verktøy rengjøres i vann

Densitet: 1,1 kg/l

Tørketid: Ca 1 time/ 1 mm sjikt ved 
20oC og 50 % RF. Tørketiden 
kan variere kraftig avhengig 
av sjikt-tykkelse temperatur, 
luftfuktighet og underlaget. 
Anbefalt arbeidstemperatur er 
+5°C til + 35 °C

Lagring: 1 år i  uåpnet forpakning 
.Skal lagres mørkt og frost-
fritt. Lagrings-temperaturen 
bør være jevn, ca + 15 °C.
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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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