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Produktinformation:

Letspartel Fin 621
Færdigblandet finkornet letspartelmasse
Produktbeskrivelse & anvendelse:
Letspartel Fin 621 er en færdigblandet finkornet letspartelmasse med høj
fyldningsgrad og lav vægtfylde, der udmærker sig ved at være særdeles let at
påføre og slibe.
Spartelmassen anvendes indendørs til glatspartling af vægge og lofter af
puds, beton, letbeton, gipsplader m.m. i tørre rum.
Letspartel Fin 621 er velegnet til overmaling med dispersions- og
alkydmalinger.
Spartelmassen er CE-godkendt til spartling af gipspladesamlinger i henhold til
EN13963. Se DOP for yderligere information
Letspartel Medium 621 er indeklimamærket EC1+ iht. til Emicode

Fysiske / kemiske data:
Spartemasse:
Type:
Farve:
Konsistens:
Vægtfylde:
Holdbarhed:

Letspartelmasse baseret på vinylacetatcopolymer
Hvid
Pastøs
ca. 1.0 kg/liter
Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring.
Opbevares frostfrit.

Emballage:

Hærdet spartelmasse:
Overmalbar:
Bestandighed:

Varenr.

Størrelse

DB-nr.

7962

5 ltr

8482838

7963

10 ltr

8482846

Ja
Spartelmassen er ikke vandbestandig.
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Brugsanvisning:
Forberedelse:

Alle overflader skal være rene, fri for støv og løse partikler.
På smittende eller stærkt sugende underlag bør der efter rengøring grundes med
Væggrunder 224 eller Væggrunder Gele Ekstra 228

Påføring:

Letspartel Fin 621 kan påføres med spartel i en lagtykkelse fra 0 - 3 mm.
Ved udspartling af dybe huller eller revner påføres spartelmassen ad flere gange og den skal
være så godt som gennemtør mellem hver spartling. Huller og revner fra 4 - 15 mm kan med
fordel spartles op med Letspartel Grov 624. Efter tørring efterspartles med Letspartel Fin 621.
For tidlig påføring af næste lag øger risikoen for svind og sprækkedannelser.
Få flere informationer om spartling af gipspladesamlinger i brochuren
”gipspladesamlingen – Sådan gør du!”

Rækkeevne:

Fuldspartling: 1 m²/liter ved 1 mm lagtykkelse
Spartling af samlinger: Ca. 0,3 liter/m

Tørretid:

Afhængig af lagtykkelse, fugtighed og temperatur, under normal omstændighed er
spartelmassen slibetør efter 8-10 timer.

Rengøring:

Våd spartelmasse fjernes med vand. Hærdet spartelmasse fjernes mekanisk eller ved
iblødsætning i vand.

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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