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A/S

DK

Produktinformation:

Letvægtsfiller 628
Hurtigtørrende, let at anvende, svinder ikke
Produktbeskrivelse & anvendelse:
Letvægtsfiller 628 er en hurtigtørrende hvid færdigblandet
letvægtsspartelmasse der anvendes til udfyldning af mindre huller og
revner i murværk, puds, beton, gips, træ etc.
Letvægtsfiller 628 er let at arbejde med på grund af dens smidige
konsistens samt let at slibe, revner ikke, krymper ikke, er søm og
skruefast og har stor vandbestandighed.
Beskyttes mod fugt under tørring.
Produktet er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan
indgå i Svanemærket byggeri.

Fysiske / kemiske data:
Spartelmasse:
Type:
Farve:
Konsistens:
Massefylde:
Holdbarhed:
Emballage:

Hærdet spartelmasse:
Overmalbar:
Fugtbestandighed:

Acrylbaseret spartelmasse.
Hvid.
Pastøs, tixotropisk.
ca.0,6 kg/liter
Minimum 2 år i uåbnet emballage ved kølig opbevaring.
Varenr.

Størrelse

DB-nr.

7766

150 ml tube

5187793

7767

950 ml bæger

5690830

Ja.
Høj – skal overfladebeskyttes ved kraftig vandpåvirkning.
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Brugsanvisning:
Forberedelse:

Alle overflader skal være fri for støv og snavs. Underlaget fugtes let inden spartelmassen
påføres.

Påføring:

Letvægtsfiller 628 påføres med spartel. Fordel og jævn spartelmassen. For at opnå en flot
glat finish, kan man med fordel efterfølgende fugte spartlen og herefter glitte overfladen.
Virker spartelmassen for tør kan der iblandes en smule vand.

Tørretid:

ca. 1 time - afhængig af lagtykkelse og temperatur.

Efterbehandling

Når spartelmassen er tør, kan den slibes om nødvendigt. Kan overmales med de fleste typer
af maling. Ved maling med alkydmaling bør spartelmassen grundes, for at undgå at malingen
synker.

Rengøring:

Våd spartelmasse fjernes med vand. Tør spartelmasse fjernes mekanisk.

Sikkerhed:
Se produktets sikkerhedsdatablad.

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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