PROFF LETTSPARKEL VÅTROM
Proff Lettsparkel Våtrom er et mellemkornet håndspartelmasse til indendørs brug i vådrum.
Anvendes til udjævning og sammenspartling på bygningsplader som spånplader, træfiberplader,
gipsplader o.lign. Ved spartling af samlinger på gipsplader skal der anvendes papirstrimmel.

FYSISKE DATA
Type:
Farve:
Egenvægt (kg/l):
pH-værdi:
Kornstørrelse:
Tørstof, volumen %:

Latexpolymer med aluminiumssilikat og hvid dolomit som fyldstof.
Lys grå/grøn
Ca. 1,0
Ca. 8
Maks. 0,2 mm
Ca. 59

ANVENDELSESDATA
Påføringsmetode:
Fortynding/rengøringsmiddel:
Forbrug:
Tørretider:
Berøringstør:
Overmalingsinterval, min.:
Lagtykkelse:
Min. påføringstemperatur:
Holdbarhed:

Spartelsprøjte
Vand. Skal normalt ikke fortyndes.
Bredspartling: 1 liter/m2 ved en lagtykkelse på 1 mm
Afhænger af underlag, lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed
Ca. 0,5 timer
Ca. 24 timer
Maks. 3 mm
Min. +5 °C
1 år i uåbnet emballage

BRUGSANVISNING
Forbehandling
Underlaget skal være rent og tørt, fri for fedt og uden løse partikler. Blanke flader rengøres med
Gjøco Husvask.
Påføring
Påføres med stålspartel. Afslibning udføres med fint sandpapir 100-120.
Opbevaring
Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af spartelmassen for at forhindre spild og
indtørring.
Spartelmasse skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.
Bortskaffelse af affald
Spartelmasse må ikke tømmes ud i kloakafløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt
afleveringssted for farligt affald.
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PROFF LETTSPARKEL VÅTROM
ØVRIGE INFORMATIONER
Opbevares tørt og frostfrit og skærmet mod sollys. Uåbnet emballage kan opbevares i 12 måneder.

SIKKERHED
Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. Brug øjenbeskyttelse ved slibning
af større flader.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne
anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne
leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder
os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres
automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.
Udgivet af Gjøco AS
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