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Produktinformation:

Filler Inomhus 611
Gipsbaserat pulverspackel
Produktbeskrivning & användning:
Filler Inomhus 611 är ett gipsbaserat pulverspackel till användning
inomhus. Används till fyllning och spackling av hål, sprickor och
ojämnheter i puts, murbruk, lättbetong, trä m.m. Spacklet är helt vitt och
andas som puts.
Fillern är mycket lätt att röra ut i vatten. Kan appliceras i mycket tjocka
skikt utan risk för sprickbildning och sjunker minimalt.
Filler Inomhus 611 kan användas till modellering då den efter härdning kan
sågas, skrapas och slipas. Dessutom kan det tillsättas upp till 5 % kulörta
färgpigment.

Fysikaliska / Kemiska data:
Typ:
Kulör:
Hållbarhet:

Gipsbaserat pulverspackel.
Vit
Minst 6 månader i oöppnat emballage. Förvaras torrt.

Förpackning:
Artikelnummer

Emballage

77615

1,5 kg

7762

5 kg
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Bruksanvisning:
Förberedelser:

Underlaget ska vara sugande, fast och rent. Avlägsna lösa partiklar, tapet, smuts, fett, vax
och släppmedel t.ex. formolja. Glatta ytor ruggas upp, och starkt sugande underlag som
t.ex. gasbetong fuktas eller grundas innan spacklet appliceras. Trä grundas med grundfärg.

Användningstemperatur:

Över +5°C.

Blandning:

Pulvret blandas i förhållande 2 delar pulver till 1 del vatten. Blandningen görs lättast genom
att röra ut pulvret i vattnet och därefter låta den sedan stå 2 minuter. Slutligen rörs den
klumpfri.
Vid stora hål används mindre vatten, konsistensen blir då kraftigare.

Applicering:

Appliceras med en spackel i en nivå som är något över de omkringliggande ytorna så att
den efter en lätt slipning kommer i nivå med dem. Observera att det vid starkt sugande, ej
grundade underlag inte får appliceras under 1 mm skikttjocklek, då det p.g.a. produktens
fysiska egenskaper kan uppstå kritning.

Åtgång:

ca 950 g pulver per mm/m2.

Efterbehandling:

När massan börjar att härda kan ytan jämnas till. Tillsätt fukt samtidigt.
Efter härdning kan ytorna slipas lätt.

Torktid:

1 – 2 timmar beroende på skikttjocklek.

Rengöring:

Rengör verktyg med vatten direkt efter användning.

Säkerhet:
Se 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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