
Spackling och efterbehandling

1. Vanligtvis använder man gipsskivor med försänkta kanter, varvid det 
automatiskt bildas en ränna med plats för både skarvremsa och fogmas-
sa. Om du använder gipsskivor med raka kanter är det bra att fasa (skära 
lutande kanter) antingen före eller efter montering med antingen hyvel eller 
hobbykniv. Detta skapar en ränna för spackling, så att spacklet så långt som 
möjligt kan ligga i jämnhöjd med ytan. Det är viktigt att montera plattorna 
med cirka 2 mm mellanrum så att fogmassan kan komma in och limma ihop 
plattorna.

2. Fyll skarven mellan gipsskivorna med spackelmassa. Se till att spackel-
massan kommer bra ner i rännan mellan plattorna och i skruvhålen. Det är 
viktigt att använda en våt spackelmassa, som den godkända skarvrems-
an 970 fäster enkelt på. Här kan till exempel Lättspackel Medium 622 eller 
Lättspackel Medium Extra 623 användas.

3. Stryk nu fast skarvremsan i den våta spackelmassan med en spatel.

4. När spackelmassan är torr kan man applicera ännu ett lager spackel-
massa.

5. När det andra lagret av spackelmassan är torr slipas det jämnt och vid 
behov appliceras ännu ett lager av spackelmassan. Använd en bred spatel. 
Glöm inte heller att spackla alla skruvhuvuden 1–2 gånger.
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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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6. Inåtgående hörn. Vid inåtgående hörn applicerar man tillräckligt med våt 
spackelmassa på båda sidor av hörnet, varefter skarvremsan viks längs mit-
tlinjen och stryks fast i den våta spackelmassan. När spackelmassan är torr 
kan ett andra lager spackelmassa appliceras.

7. Utåtgående hörn. Vid 90 graders utåtgående hörn monterar du ett 
hörnskydd och spacklar över hörnprofilen 2 till 3 gånger. Spackla från varje 
sida av hörnet med distanser mot baksidan av hörnprofilen.

8. Efter finslipning är ytan klar för efterbehandling. Du kan måla direkt på 
skivorna, men det rekommenderas att du grundar först för att minska gips-
skivans sugförmåga och därigenom minska förbrukningen av färg. Använd till 
exempel Väggrundare 224.

9. Om du vill tapetsera eller sätta upp glasväv rekommenderas också Väg-
grundare 224, eftersom denna produkt förbättrar vidhäftningen innan du 
sätter upp tapeter, glasvävar och motsvarande på underlag som puts, gips-
skivor, fogmassa osv.

Verktyg:
• Spackel (bred och smal)
• Slipkloss
• Sandpapper (grovt och fint)
• Penslar, färgrulle, tejp, täckning
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