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DK

Produktinformation:

Rustik Letspartel 636
Vandbaseret spartelmasse i farver
Produktbeskrivelse & anvendelse:
Rustik Letspartel 636 er en indfarvet spartelmasse, som kan anvendes som
dekorativ vægbehandling indendørs, hvor man ønsker et rustikt udseende.
Spartelmassen er af højeste kvalitet og dermed nem at fordele og slibe i.
Produktets særlige sammensætning bidrager til et ekstra farvespil i det
færdige resultat, hvilket forstærker det rå look.
Når spartlen er tør, forsegles overfladen med Rustik Topcoat 229.

Fysiske / kemiske data:
Spartelmasse:
Bindemiddel:
Pigment/Fyldstof:
Partikelstørrelse:
Konsistens:
Vægtfylde:
Holdbarhed:
Emballage:

Hærdet spartelmasse:
Overmalbar:
Bestandighed:

EVA-polymerdispersion
Ekspanderet Perlit og Dolomit
Max: 0,2 mm
Pastøs
ca.1,0 kg/liter
Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Opbevares frostfrit.

Farve

Varenr.

Størrelse

DB-nr.

Bottle Green

63614

10 ltr

2002361

Black Blue

63615

10 ltr

2002363

Grey Beige

63617

10 ltr

2002365

Dark Grey

63618

10 ltr

2002366

Light Grey

63619

10 ltr

2002369

Ja
Spartelmassen er ikke vandbestandig.
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Brugsanvisning:
Forberedelse:

Alle overflader skal være rene, fri for støv og løse partikler.
På afsmittende eller stærkt sugende underlag bør der grundes med Væggrunder 224 eller
Væggrunder Gele Ekstra 228 efter rengøring.
Dæk kanter af med malertape og dæk gulvet af med plast eller lignende.

Påføring:

OBS: Bemærk at der grundet risiko for farvevariation, ikke bør anvendes forskellige
batchnumre på samme væg.
Rustik Letspartel 636 påføres med spartel i ca. 1 mm lagtykkelse. Bemærk at
spartelmønsteret vil bidrage til farvespillet i slutresultatet og der skal derfor allerede nu
overvejes hvordan spartelmassen påføres. Ønskes et finere spil, anvendes små spartelstrøg,
mens et grovere mønster kræver større bevægelser. Fjern sparteltapen og lad spartelmassen
tørre i ca. 12 timer.
Ønskes et jævnt, fint udseende til slut, slibes væggen nu helt glat med korn 180 og støvet
fjernes fra overfalden med en klud eller støvsuger. Ønskes der mere markerede spartelstrøg i
slutresultatet, undlades slibning.
Påsæt malertape igen og påfør andet lag spartelmasse i form af en tynd skrabespartling. Især
her skal der tages højde for slutresultatet og spartelstrøgene tilpasses. Små spartelstrøg
giver et finere spil. Mørkere nuancer opnår ved større lagtykkelser. Fjern malertapen og lad
spartelmassen tørre i ca. 12 timer.

Efterbehandling:

For at øge robustheden og fugtbestandighed samt for at fremhæve spartelmassens farvespil,
påføres Rustik Topcoat 229.

Fuldspartling:

10 liter til ca. 8 m²

Tørretid:

Afhængig af lagtykkelse, fugtighed og temperatur. Under normale omstændigheder er
spartelmassen slibetør efter ca. 12 timer.

Rengøring:

Spartelmasse på huden fjernes med vand og sæbe. Værktøj rengøres med vand mens
spartelmassen endnu er våd. Indtørret spartelmasse kan opløses ved iblødsætning i vand.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og
arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved
produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke
produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.
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