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Type

Let spartelmasse til brug indendørs i tørre rum. Spartelmasse baseret på polymerdispersion, tilsat lette 
fyldstoffer og finknust dolomitmarmor.

Anvendelsesområde

Spartling af samlinger og pletspartling af gipsplader og andre bygningsplader. Kan også anvendes til spartling af 
puds og beton.

Sammen med JOTUN Spartelremse papir er den velegnet til strimling af gipspladesamlinger.

Underlag

Gipsplader og andre bygningsplader samt puds og beton.

Produktbeskrivelse

Produktdata
Iht. den til enhver tid gældende prisliste.Emballagestørrelser

Kulører beige

Tørstof 49 volumen%

Litervægt 1,3

Fyldeegenskaber 0-1,5 mm mm

± 2

Partikkel størrelse mm0 -0,2

Påføringsinformation

Påføringsmetoder

Påføring og fordeling af spartelmassen udføres med spartel eller et stålbræt. Til slibning af spartelmasse 
anvendes slibepapir eller filtsebræt.

Dysestørrelsen tilpasses sprøjtens kapacitet. Ved fuldspartling anbefales en sprøjtevinkel på 60 grader.

Vejledende data for airless spray

Vand

Rengøring af maleværktøj

Forbrug pr. strøg

Afhængig af underlagets beskaffenhed.
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Blandingsforhold for produktet (volumen)

En-komponent, klar til brug.

Forhold under påføring

Underlagets temperatur skal min. være +10°C.

Tørretider

Tykke lag, lav temperatur, høj luftfugtighed og dårlig ventilation forlænger tørretiden.

23°C

Støvtør ca. 30 min.
Berøringstør 24 time(r)

24 time(r)
Klar til anvendelse ca. 24 time(r)
Tør/Udhærdet til slibning.

Lufttemperatur
Relativ Fugtighed (RF) 50%

Overfladetemperatur 23°C

Overmalbar efter 24 time(r)

Brugsanvisning

Forarbejde

Udstående ujævnheder og betongrader fjernes med spartel eller ved slibning.
Blanke underlag rengøres med JOTUN Specialvask Før Maling og slibes matte.
Inden spartling skal underlaget være tørt, bæredygtigt, rengjort for støv, sand, formolie og andre urenheder.

Forbehandling

Der forspartles med JOTUN Spartel Hærdende Masse Filler ved afstand mellem gipspladerne på mere end 3 mm 
samt på skader.

Spartel, fugemasse

Forsænkede samlinger fyldes med spartelmasse. Udfyldninger større end 1,5 mm skal lægges i flere lag. JOTUN 
Spartelremse Papir (malerremse) lægges i den våde spartel og presses godt ind med en bredspartel. JOTUN 
Spartelremse Papir (malerremse) anvendes udelukkende på gipsplader. Fjern overskydende spartelmasse.
Samlingen skal spartles to gange til og trækkes ud/fordeles med et egnet spartelværktøj. Det er vigtigt, at 
spartlen er gennemtør mellem hver behandling.

Skrue-/sømhuller og andre bygningsplader end gipsplader pletspartles/samlinger spartles 2-3 gange.

Bemærk

Under tøre og kolde klimaforhold anbefaler Jotun, at der spartles et tyndt lag spartel i en spids vinkel på 
papirremsen for at fugte den og undgå kantslip.

Rengøring af spild

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. JOTUN Special Wipes er en praktisk vådserviet, som 
anvendes før og under malearbejdet.
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Ikke aktuelt. Produktet anvendes ikke for sig selv.

Vedligeholdelse

Opbevaring

Lagringstid ca. 12 mdr. i uåbnet emballage. Transporteres og opbevares frostfrit.

Affaldshåndtering

Spartel må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale forskrifter.

Miljømærkning

Godkendelser

CE-mærkning

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 19
93

Ikke anmeldelsespligtig.Produktregistreringsnummer:

Sikkerhedsregler
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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.


