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Produktbeskrivning 
Gjöco Proff Lättspackel Fin är ett färdigblandat fingraderat vitt handspackel för alla normalt 
förekommande underlag på vägg- och takytor inomhus. 
 
Användningsområde 
Produkten är lämplig för både ispackling, skarvspackling och bredspackling inom såväl 
renovering som nyproduktion. Produkten uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 13963. 
Vid behandling av gipsskivor rekommenderas att följa YBG:s föreskrifter (www.ybg.nu). 
 

 
FYSIKALISKA DATA 
 
Bindemedel: Latex-sampolymer 
Lösningsmedel: Vatten 
Fyllnadsmedel: Lättfyllnadsmedel och vit dolomit 
Kornstorlek: Max: 0,15 mm 
PH: Ca 9 
Kulör: Vitt 

 

 
BRUKSDATA 
 
Appliceringsmetod: Stålspackel  
Förtunning/rengöringsmedel: Vatten. Skall normalt inte förtunnas 
Materialåtgång: Ca 0,3 liter/m2 skarvspackling två gånger på gipsskivor 

Ca 1 liter/m2 bredspackling vid 1 mm skikttjocklek 
Torktid: Beroende av underlag, skikttjocklek, temperatur, 

luftfuktighet etc. 
Lagring: Lagras frostfritt 
Hållbarhet: 1 år i oöppnad förpackning  

Minimum appliceringstemp. (C): + 5  

 

 
BRUKSANVISNING 
 
Ytorna skall vara rena, torra och väl bundna. Appliceras för hand med stålspackel vid 

temperatur från +5 till +30C. Idealiskt rumsklimat för spackling är 15-20°C, luftfuktighet 40-
60% och normal luftväxling. Vid skarvspackling på gipsskivor skall pappersremsa användas. 
Skarvremsorna läggs direkt i spacklet. Det är viktig at spacklet är genomtorr mellan varje 
behandling.  
Torktiden är beroende av underlag, skikttjocklek, temperatur och luftfuktighet.  
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Luftfuktigheten får vara max RH 80 %. Tabellen nedan vill i första hand visa sambandet 
mellan temperatur och luftfuktighet, och den tid då spackelskiktet fortfarande innehåller 
betydande mängder fuktighet.  
Torktid för spackelmassa 

Relativ 
fuktighet 

Temperatur 

10°C 15°C 20°C 25°C 

10% 21 tim 14 tim 10 tim 7 tim 

20% 23 tim 16 tim 11 tim 8 tim 

30% 26 tim 18 tim 12 tim 9 tim 

40% 29 tim 20 tim 14 tim 10 tim 

50% 36 tim 24 tim 17 tim 12 tim 

60% 42 tim 29 tim 20 tim 14 tim 

70% 54 tim 38 tim 26 tim 19 tim 

80% 78 tim 54 tim 38 tim 27 tim 

85% 4 dygn 72 tim 48 tim 34 tim 

90% 6 dygn 4,5 dygn 72 tim 39 tim 

95% 12 dygn 8 dygn 6 dygn 4 dygn 

Tiderna i de ljusa fälten ger bäst resultat. 
När den spacklade ytan torkat slipas den av med slippapper, kornstorlek 100-120, dammas 
sedan av och förlimmas/grundas före tapetsering eller målning. Ögon och andningsskydd 
rekommenderas vid slipning. 
 
Övrig information 
 
Ska lagras frostfritt och utan solljus. Obruten förpackning kan lagras i 12 månader. 
 

 
Säkerhet 
 
Se eget säkerhetsdatablad.  
 

 
Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som 
produkterna används vid ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna 
levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt 
överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter 
tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter utgivningsdatum.  Utgivet av Gjöco AB 

 

 


