DANA LIM

SE

Produktinformation:

Filler Utomhus 612
Cementbaserat pulverspackel
Produktbeskrivning & användning:
Filler Utomhus 612 är ett vattenfast cementbaserat pulverspackel för
reparationer av stora och små skador, sprickor och ojämnheter, såväl
ute som inne. Lätt att slipa, övermålningsbar efter härdning och är spik
och skruvfast.
Filler Utomhus 612 används till bredspackling av de flesta vägg- och
takytor, t.ex. puts, betong, lättbetong, gipsplattor, träplattor, målade ytor
m.m. Kan appliceras i mycket tjocka skikt utan risk för krympning eller
sprickbildning.
Filler Utomhus 612 är också lämplig som vattenfast spackel i »våta
utrymmen« och är användbar som underlag till kakel, keramik och
liknande material.

Fysikaliska / Kemiska data:
Typ:
Kulör:
Hållbarhet:
Förpackning:

Cementbaserat pulverspackel.
Grå/Vit.
Obegränsad hållbarhet i torr och obruten förpackning.
Artikelnummer

Emballage

7802

1 kg

7815

2,5 kg

7816

10 kg
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Bruksanvisning:
Förberedelser:

Underlaget skall vara rent och fritt från damm. Torra ytor fuktas med vatten för att öka
vidhäftningen. Underlagets temperatur bör inte understiga +5 °C.
Förbättring av vidhäftning kan uppnås med Primer 600.

Blandning:

Pulvret blandas med ca 300 ml vatten per kg filler - (1 del vatten till 5 delar pulver).
Blandningen rörs om noggrant i 3 – 4 minuter, lättast är att blanda med en kraftfull borrmaskin
tills massan är jämn och utan klumpar.

Brukstid:

ca 2 timmar vid +20 °C.

Applicering:

Filler Utomhus 612 appliceras i ett moment med stålspackel eller dylikt. Vid spackling av stora
håligheter kan man tillsätta ca 20 % kvartssand.

Härdningstid:

4 – 6 timmar vid +20 °C.

Efterbehandling:

Spacklet kan finslipas med sandpapper efter härdning. Slipning sker lättast inom ca 1 vecka.
Övermålningsbar efter 1 – 2 dagar, beroende på temperatur och tjocklek.

Rengöring:

Verktyg rengörs med vatten innan spacklet har härdat.

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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