
PRODUKTBESKRIVELSE
Rullbar lettsparkel med minimal krymping og god fyllevne for rask og tidsbesparende påføring. Håndterer opptil 4 mm tykkelse 
uten å sprekke. Sparkelen har et bredt bruksområde. Gir et godt grunnlag for videre behandling (tapetsering, maling).

BRUKSOMRÅDE
Egnet for både bredsparkling og sparkling av skjøter. Egnede underlag inkluderer platematerialer, murpuss, betong og lettbetong. 
Ved sparkling av skjøter på gipsplater skal det brukes papirremser. Ment for tørre rom innendørs. 

ARBEIDSBESKRIVELSE
Forbehandling: Overflatene må være rene, tørre og godt festet. Påføring: Roll Light påføres med rull. Ved sparkling av skjøter på 
gipsplater legges skjøteremsene direkte i sparkelen. Sparklede overflater slipes med et egnet sandpapir og børstes av før 
sluttbehandling.

ARBEIDSBESKYTTELSE
Produktets innehold er ikke klassifisert som helse- eller brannfarlig i henhold til gjeldende lovgivning. Fyllstoffet kan virke irriteren-
de på øynene ved sliping, så vernebriller bør brukes. Se sikkerhetsdatabladet for mer informasjon.

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
Roll Light



PRODUKTBESKRIVELSE
Egenskaper før bruk

Farge  Lysegrå

Fyllstoff  Hvit dolomittmarmor og 
lettfiller

Kornstørrelse  0-0,15 mm

Bindemiddel  Polymerdispersjon, cellulo-
sederivat

Fortynning  Vann, skal normalt ikke 
fortynnes

Rengjøring  Verktøy rengjøres med vann

Lagringstid  12 måneder i uåpnet embal-
lasje.

Brannfarlighet  Verken sprer eller utvikler 
brann

Densitet  1,2 kg/liter

Tørketid  Ca. 7-9 timer avhengig av 
temperatur, luftfuktighet og 
lagtykkelse. Gjennomtørr et-
ter ca. 1 døgn

Lagtykkelse  Maks. 4 mm

Materialforbruk  Ca. 0,3 liter/kvm ved spar-
kling av skjøter to ganger på 
gipsplater. Ca. 1 liter/kvm ved 
bredsparkling pr. mm lag-
tykkelse

Arbeidstemperatur  Kan påføres ved en tempera-
tur mellom +5 °C og +30 °C, 
optimal temperatur er 18-20 
ºC.

Lagring  Kjølig, men frostfritt
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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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