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Teknisk datablad

JOTUN Vådrumspartel DK

Produktbeskrivelse

Andre

Type

Færdigblandet, finkornet letspartelmasse med lav vægtfylde og høj fyldningsgrad, der udmærker sig ved at 
være særdeles let at påføre.

Egenskaber og fordele

Spartelmassen har god vedhæftning til vanskelige underlag, herunder keramiske fliser, højglans malinger o.lign.
Velegnet til overmaling med dispersions- og alkydmalinger.

Anvendelsesområde

Spartelmassen anvendes i vådrum til ud- og bredspartling af vægge og lofter udført i puds, beton, letbeton,
gipsplader m.m.

1
DK Approved

Produktdata

Kulører Blå.

Iht. den til enhver tid gældende prisliste.Emballagestørrelser

Generisk type Acryldispersion

Litervægt 1

Partikkel størrelse mm0,2

Pastøs, blød pasta.Viskositet

Påføringsinformation

Bemærk

Spartelmassen må ikke udsættes for direkte vandpåvirkning, bør beskyttes af fx overmaling.

Påføringsmetoder

Påføres med spartel.

Forhold under påføring

Påføringstemperatur +10°C til +25°C. 40-80 % RF.

Forbrug pr. strøg

Ved fuldspartling: Ca. 1 m²/liter ved 1 mm lagtykkelse. Ved spartling af gipspladesamlinger: Ca. 0.3 liter/m²
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Værktøj rengøres i vand, mens spartelmassen endnu er våd. Indtørret spartelmasse opløses ved iblødsætning i 
vand. Spartelmasse på huden fjernes med vand og sæbe.

Rengøring af maleværktøj

Skal ikke fortyndes.

Fortynder

Tørretider

Afhængig af lagtykkelse, underlagets art, temperatur, luftfugtighed, ventilation m.m. Påføring af tykkere lag 
forlænger tørretiden væsentlig.

23°C

Overmalingsinterval, min. 8-10 timer

Lufttemperatur
Relativ Fugtighed (RF) 50%

Overfladetemperatur 23°C

Brugsanvisning

Forarbejde

Alle overflader skal være bæredygtige, rene, uden støv og løse partikler.

Grunding

Eventuel grunding inden spartling kan foretages med JOTUN Microgrunder DK/JOTUN Microgrunder Extra DK.

Spartel, fugemasse

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. For tidlig 
påføring af næste lag øger risikoen for svind og sprækkedannelse.

Ved spartling af gipspladesamlinger påføres spartelmassen således, at det eventuelle mellemrum mellem 
pladerne er udfyldt. Den papirbaserede armeringstape monteres i det første lag fugtige spartelmasse og trykkes 
fast ved at udføre en skrabespartling over armeringstapen. Herved fugtes strimlen let, og papirets tendens til at 
løfte sig i kanterne fjernes. Når spartelmassen er tør, spartles den en gang til. Ved spartling af 
kortkantsamlinger, hvor der ikke er en forsænkning, skal der minimum være 1 mm spartelmasse under 
armeringstapen.

Topstrøg

Udsættes spartelmassen for direkte vandpåvirkning, bør den beskyttes ved f.eks. overmaling.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående. Holdbar i min. 1 år i uåbnet emballage ved kølig opbevaring.

Godkendelser

CE-mærkning

Der er udarbejdet ydeevneerklæring for produktet (DoP).
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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.

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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