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Produktinformation:

Rustik Letsparkel 636
Vannbasert sparkelmasse i farger
Produktbeskrivelse & bruk:
Rustik Letsparkel 636 er en farget sparkelmasse, som kan benyttes som
dekorativ veggbehandling innendørs i tørre rom, der man ønsker et rustikt
utseende.
Sparkelmassen er av høyeste kvalitet og dermed enkel å fordele og slipe.
Produktets spesielle sammensetning bidrar til et ekstra fargespil i det ferdige
resultat, noe som forsterker det røffe looken.
Når sparklen er tørr, forsegles overflaten med Rustik Topcoat 229.

Fysiske / kjemiske data:
Sparkelmasse:
Bindemiddel:
Pigment/Fyllstof:
Partikkelstørrelse:
Konsistens:
Vektfylde:
Holdbarhet:
Emballasje:

Herdet sparkelmasse:
Overmalbar:
Bestandighet:

EVA-polymerdispersion
Ekspanderet Perlit og Dolomit
Max: 0,2 mm
Pastøs
ca.1,0 kg/liter
Minimum 12 måneder i uåpnet emballasje ved kjølig oppbevaring. Oppbevares frostfrit.

Farge

Artikkelnr.

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
Sparkelmassen er ikke vannbestandig.
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Bruksanvisning:
Forbredelse:

Alle overflater skal være rene, frie for støv og løse partikler.
På porøse og sterkt sugende underlag bør det grunnes med Væggrunder 224 eller
Væggrunder Gele Ekstra 228 etter rengjøring.
Dekk til kantermed maskeringstape og dekk gulvet med plast eller lignende.

Påføring:

OBS: Bemerk at det pga. risiko for fargevariation, ikke bør benyttes forskjellige
batchnumre på samme vegg.
Rustik Letsparkel 636 påføres med sparkel i ca. 1 mm lagtykkelse. Vær oppmerksom på at
sparkelmønsteret vil bidra til fargespillet i slutresultatet og man skal derfor allerede nå
overveie hvordan sparkelmassen påføres. Ønskes et finere spill, bruker man små
sparkelstrøk, mens et grovere mønster krever større bevegelser. Fjern tapen og la
sparkelmassen tørke i ca. 12 timer.
Ønskes et jevnt, fint utseende til slutt, slipes veggen nå helt glatt med korn 180 og støvet
fjernes fra overflaten med en klut eller en støvsuger. Ønskes det mer markerte sparkelstrøk i
sluttresultatet, sliper man ikke.
Masker igjen og påfør andre lag sparkelmasse i form av en tynn skrapespartling. Spesielt her
skal det tas høyde for sluttresultatet og sparkelstrøkene tilpasses dette. Små sparkelstrøk gir
et finere spill. Mørkere nyanser oppnår ved tykkere lag. Fjern maskeringstapen og la
sparkelmassen tørke i ca. 12 timer.

Etterbehandling:

For å øke robustheten og fugtbestandighed samt for å fremheve sparkelmassens fargespil,
påføres Rustik Topcoat 229.

Helsparkling:

10 liter til ca. 8 m²

Tørketid:

Avhengig av tykkelse, fuktighet og temperatur. Under normale omstendigheder er
sparkelmassen slipetørr etter ca. 12 timer.

Rengjøring:

Sparkelmasse på huden fjernes med vann og såpe. Verktøy rengjøres med vann mens
sparkelmassen ennå er våt. Tørket sparkelmasse kan løses opp ved å sette i blødt i vann.

Våre informasjoner er basert på omfattende laboratorieforsøk som har til hensikt å hjelpe brukeren til å finne best mulige produkt og
arbeidsmetode. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta ossansvaret for de resultater, som oppnås ved
produktets anvendelse. Opplysningene i dette produktinformasjonsblad er retningsgivende typiske verdier, og er således ikke
produktspesifikationer. Det henvises forøvrig til vore alminnelige salgs- og leveringsbetingelser.
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