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Produktbeskrivelse

Andre

Type

Gipsbaseret pulverspartelmasse til indendørs brug.

Egenskaber og fordele

Filleren udrøres meget let i vand.  Giver en helt hvid spartling, der kan ånde som puds.  Kan anvendes selv i 
meget tykke lagtykkelser uden risiko for svind eller revnedannelse. Produktet kan anvendes til modellering, idet 
den efter hærdning kan saves, skrabes og slibes. Desuden kan der tilsættes tonede farvepigmenter i op til 5%.

Anvendelsesområde

Anvendes til udfyldning og spartling af huller, revner og ujævnheder i puds, murværk, gasbeton, træ m.m.

1
DK

Produktdata

Generisk type Gipsbaseret pulverspartel

Litervægt 2,31

Kulører Hvid

Iht. den til enhver tid gældende prisliste.Emballagestørrelser

-2,97

Approved

Påføringsinformation

Forhold under påføring

Anvendelsestemperatur over 5°C.

Forbrug pr. strøg

Ca. 900 g pulver pr. m²/mm.

Værktøj rengøres med vand straks efter brug.

Rengøring af maleværktøj

Tørretider

1-2 timer afhængig af lagtykkelsen.

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være sugende, fast og rent.  Løse partikler, gammel limfarve, tapet, snavs, fedt, voks og 
slipmiddel, f.eks. forskallingsolie fjernes. Glatte flader opkradses, og stærkt sugende underlag som f.eks.
gasbeton fugtes eller grundes inden spartelmassen påføres.

Grunding

Træ grundes med grundmaling.
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Spartel, fugemasse

Pulveret blandes i forholdet 2 dele pulver til 1 del vand. Blandingen foregår lettest ved, at pulveret blandes i 
vandet. Herefter henstår massen i 2 minutter, hvorefter den røres klumpfri. Ved store huller bruges mindre vand,
således at konsistensen bliver kraftigere.

Påføringen påføres med spartel til lidt over niveau, således den efter en let slibning kommer i niveau med de 
omkringliggende flader. Bemærk venligst, at der ved stærkt sugende, ikke grundede underlag ikke må påføres 
under 1 mm lagtykkelse, da der af fysiske grunde kan opstå afkridtning.

Efterbehandling

Når massen begynder at hærde, kan overfladen glattes. Påfør fugt samtidig. Efter fuld afhærdning kan 
overfladen let slibes.

Opbevaring

Opbevares et tørt sted. Holdbarhed: Minimum 9 måneder i uåbnet emballage.

Godkendelser

CE-mærkning Der er udarbejdet ydeevneerklæring for produktet (DoP).

Helse og sikkerhed
Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er 
specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.
Førstehjælp, se pkt. 4.
Håndtering og opbevaring, se punkt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

00-1

Sikkerhedsregler

19
93

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.
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Forbehold
Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og 
praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet 
anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan 
implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de 
oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg 
ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske 
version, der er gældende.
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