SÅDAN GØR DU

Spartling og Efterbehandling
1. Typisk anvendes gipsplader med forsænket kanter, hvorved der automatisk dannes en rende med plads til både sparteltape og spartelmasse. Skulle
man anvende gipsplade med rette kanter, er det en god idé at affase (skære
skrå kanter) enten før eller efter montering med enten en fashøvl eller hobbyskniv. Herved skabes en rende til spartling, så spartlingen så vidt muligt
kan flugte med overfladen. Det er vigtigt at montere pladerne med ca. 2 mm
mellemrum, så spartelmassen kan komme ind og lime pladerne sammen.
2. Fyld spartelmasse i samlingen mellem gipspladerne. Sørg for at spartelmassen kommer godt ned i renden mellem pladerne og i skruehullerne. Det
er vigtigt at anvende en våd spartelmasse, som den godkendte sparteltape
970 har let ved at hæfte på. Her kan f.eks. anvendes Letspartel Medium 622
eller Letspartel Medium Extra 623.

3. Nu stryges sparteltapen fast i den våde spartelmasse med en spartel.

4. Når spartelmassen er tør, kan der påstryges endnu et lag spartelmasse.
5. Når 2. lag spartelmassen er tørt, slibes den jævn, og der påstryges om
nødvendigt endnu et lag spartelmasse. Brug en bred spartel. Husk også at
spartle alle skruehoveder 1-2 gange.
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6. Indadgående hjørner. Ved indadgående hjørner påstryges tilstrækkelig
med våd spartelmasse på begge sider af hjørnet, hvorefter sparteltapen
foldes langs centerlinie og stryges fast i den våde spartelmasse.Når spartelmassen er tør, kan der påstryges endnu et lag spartel.
7. Udadgående hjørner. Ved 90 graders udadgående hjørner monteres en
hjørnebeskytter, hvorefter der spartles over dette hjørneprofilet 2 til 3 gange.
Der spartles fra hver side af hjørnet med anlæg mod hjørneprofilets ryg.
8. Efter finpudsning er overfladen klar til færdiggørelse. Du kan male direkte
på pladerne, men det anbefales at grunde først for at mindske gipspladens
sugeevne, og derved reducere forbruget af maling. Brug eksempelvis
Væggrunder 224.
9. Ønsker du at tapetsere eller sætte glasvæv op anbefales ligeledes Væggrunder 224, idet dette produkt forbedre vedhæftningen inden opsætning af
tapet, glasvæv o.lign på underlag som puds, gipsplader, spartelmasse m.m.
Værktøj:
• Spartel (bred og smal)
• Slibeklods
• Sandpapir (groft og fint)
• Pensler, malerrulle, tape, afdækning

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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