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Produktinformation:

Filler Extra 619
Färdigblandad akrylfiller till djupa hål
Produktbeskrivning & användning:
Filler Extra 619 är ett färdigblandat akrylspackel, speciellt utvecklat för
djupa hål (upp till 20 mm). Spacklet är fuktbeständigt och mycket
snabbtorkande.
Filler Extra 619 är förstärkt med cellulosafibrer, vilket ökar
vidhäftningen och styrkan samtidigt som insjunkning minimeras.
Används till fyllning av hål och sprickor i trä, gips, murverk, puts och
betong (efter exempelvis skruvar, spik, eller plugg).
Filler Extra 619 kan skruvas och spikas i, är övermålningsbar och kan
användas utomhus.
Måste skyddas mot direkt vattenpåverkan.

Fysikaliska / Kemiska data:
Spackelmassa:
Typ:
Kulör:
Konsistens:
Torrhalt:
Densitet:
Hållbarhet:

Akrylbaserat spackel med cellulosafibrer.
Vit.
Pastös, tixotropisk.
Ca 78 %.
Ca 1,4 kg/liter.
Minimum 12 månader i oöppnat emballage och sval förvaring.
Lagras frostfritt

Förpackning:

Härdat spackel:
Övermålningsbar:
Fuktbeständighet:

Artikelnummer

Kulör

Emballage

77603

Vit

250 ml tub

Ja
Tål inte konstant vattenpåverkan men kan användas till reparationer i våtrum om den målas
över.
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Bruksanvisning:
Förberedelser:

Alla ytor ska vara ska vara rena, fria från damm och lösa partiklar.

Användningstemperatur:

Från +5°C till 40°C.

Applicering:

Fillern appliceras med en spackel i upp till 20 mm åt gången. Vid spackling av djupa hål och
sprickor ska spacklet appliceras i flera omgångar och det ska vara så gott som genomtorrt
mellan varje spackling.

Torktid:

Beroende på skikttjockleken och temperaturen är spacklet sliptorrt efter 20 – 30 minuter (tunt
skikt). Går att skruva i efter ca 15 timmar (10 mm skikttjocklek) och ca 35 timmar (20 mm).

Övermålningsbar:

Spacklet är kan målas över med de flesta färgtyper. På grund av det stora utbudet på
marknaden rekommenderas dock att först utföra ett test.
Vid utomhus användning eller annan direkt vattenpåverkan måste fillern målas över efter den
har torkat.

Rengöring:

Vått spackel tas bort med vatten. Torkat spackel avlägsnas mekaniskt.

För upplysningar om säkerhet hänvisas till produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga
produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för
slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte
produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.
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