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Poff lettsparkel våtrom er et mediumgradert lett håndsparkel for innendørs bruk i våtrom. Anvendes 
til utjevning og skjøtsparkling på bygningsplater som spon-, trefiber- og gipspalter o.l. Ved 
skjøtesparkling på gipsplater, skal papirstrimmel benyttes. 
 

 

FYSIKALSKE DATA 

 
Type: Latekspolymer, med aluminiumssilikat og hvit dolomitt som 

fyllstoff. 
Farge: Lysgrpå/grønn 
Egenvekt (kg/l): Ca. 1,0 
pH verdi: Ca. 8 
Kornstørrelse: 
Tørrstoff, volum %: 

Max 0,2 mm 
Ca. 59 

 

 

BRUKSDATA 

 
Påføringsmetode: Sparkelsprøyte 
Tynner / rengjøringsmiddel: Vann. Skal normalt ikke tynnes. 
Forbruk: Bredsparkling: 1 liter/ m2 ved 1 mm sjikttykkelse 
Tørketider: Avhenger av underlag, sjikttykkelse, temperatur og luftfuktighet 
Berøringstørr: Ca. 0,5 timer 
Overmalingsintervall, min: 
Sjikttykkelse: 

Ca. 24 timer 
Max. 3 mm 

Minimum påføringstemperatur: Min. +5 °C 
Holdbarhet: 1 år i uåpnet emballasje 
 

 

BRUKSANVISNING 

 
Forbehandling 
Underlaget må være rent og tørt, fettfritt og uten løse partikler. Blanke flater rengjøres med Gjøco 
Husvask. 
 
Påføring 
Påføres med stålsparkel. Avsliping gjøres med fint slipepapir 100-120.  
 
Lagring 
Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av sparkle for å hindre søl og inntørking.  
Sparkle skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.  
 
Avfallshåndtering 
Sparkel skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig 
avfall. 
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ØVRIG INFORMASJON 

Lagres tørt og frostfritt, og skjermet fra sollys. Uåpnet emballasje kan lagres i 12 mnd. 
 

 

SIKKERHET 

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. Bruk øyebeskyttelse ved sliping av 
større flater. 
 

 
Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene 
benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet.  Produktene blir levert i 
henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten 
til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 
år etter utgivelsesdato.                                 Utgitt av Gjøco AS 
 


