
                                        

                                        

                                    

Name: 3 L ✓

Produktdatablad

Letspartel W

Produktbeskrivelse
Medium vådrumsspartel med god fyldeevne, som synker minimalt. Stærk
og vandfast spartel, der er blåtonet så “helligdage” let ses og undgås. Har
god vedhæftning og er let slibbar.

Mærkninger

Anvendelse

Anvendes til plet- og fuldspartling på beton, letbeton, puds, gipsplader og tidligere malede flader i rum udsat for skiftende
fugtpåvirkning, fx bad og køkken. 
Ved anvendelse til gipspladesamlinger benyttes produktet sammen med godkendt gipstape. 

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast. 

Påføring

Rengøring foretages med grundrengøringsmiddel.
Der vaskes efter med rent vand.
Anvend passende spartel - benyt bredspartel ved fuldspartling.
Påfør tilstrækkelig mængde spartelmasse, bearbejd til jævn overflade.
Når spartelmassen er tør, slibes eventuelle ujævnheder bort og slibestøv fjernes. 
Grund med forankringsgrunder inden efterfølgende behandling med fx maling, tapet, væv eller filt.
Husk at lufte ud, når du er færdig.

Godt at vide

Ved slibning benyttes øjenværn og støvfiltermaske.

Miljøinformation

Fjern mest mulig spartel fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende spartel i afløb, aflever det på den lokale
genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende
maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket



Produkttype Spartel- og fugemasse

Kulør (spartel) Blåtonet

Massefylde (kg/l) 0.99

Tørstof vægt (%) 58

Tørstof vol. (%) 56

Almindelig rækkeevne (m²/ltr.) 1

Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning Min. +10°C

Luftfugtighed Maks. luftfugtighed 80 % RF

Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer) 2

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer) 24

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn) 28

Vedhæftning på beton (MPa) 0,86

Lagtykkelse (nominel mm) 5

Kornstørrelse (maks. mm) 0,2

Fortynding Skal ikke fortyndes

Rengøring af værktøj m.v. Vand og sæbe
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