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BESKRIVNING AV PRODUKT
Extra snabbtorkande akrylspackel.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
För spackling och utfyllnad av sprickor i trä och liknande material inne.

ARBETSBESKRIVNING
Ytorna skall vara rena, torra och väl bundna. Målade ytor tvättas eller slipas. Sugande underlag och obehandlat trä bör grundas
före spackling. Skär av tubspetsen till önskad storlek. Metallytor korrosionsskyddas. Applicera direkt från tuben och jämna till med
stålspackel. Slipning och övermålning kan ske efter ca 1 timme beroende på temperatur, luftfuktighet och skikttjocklek. Spacklade ytor slipas med slippapper, kornstorlek 100-120, och dammas sedan av före tapetsering eller målning.

MILJÖ & HÄLSA
Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. Fyllnadsmedlet kan skapa ögonirritation vid slipning, varför skyddsglasögon bör användas. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad
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Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom
våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att
hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga
resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga
oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.

TEKNISK DATA
Kulör

Vit

Fyllmedel

Vit dolomitmarmor

Kornstorlek

0-0,03 mm

Bindemedel

Akryldispersion

Vidhäftning

5 kp/cm² på slätgjuten
betong

Rengöring

Verktyg rengörs med vatten
innan spacklet torkat.

Lagring

Svalt och frostfritt

Lagringstid

1 år i oöppnad förpackning
vid +20°C.

Brandfarlighet

Sprider eller underhåller inte
eld.

Förtunning

Vatten. Skall normalt ej förtunnas.

Densitet

1,8

Arbetstemperatur

Min +5°C

Torktid

Ca 1 timme beroende på
temperatur, luftfuktighet och
skikttjocklek

Skikttjocklek

Max 2 mm

Materialåtgång

Ca 0,5 liter/m2 bredspackling
vid 0,5 mm skikttjocklek
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