
             

 
                     
Proff Lättspackel Grov är ett högkvalitets lättspackel för spackling inomhus i torra utrymme. 
Produkten är lätt att applicera och slipa, samt anpassad till där man behöver extra fyllförmåga. Ska 
inte användas till att lägga pappersremsa. Produkten kan med fördel användas för ispackling och 
bredspackling till renovering och nybyggnationer. Kan användas till de flesta underlag och ger en yta 
som är övermålningsbar. 
  

FYSIKALISKA DATA  

  

Typ:  Latexsampolymer, med dolomit 
som fyllnadsmedel  

Kulör  Grå  
Egenvikt (kg/l):  Ca. 1,3 
pH värde:  Ca.9 
Kornstorlek:  Max 0,35 mm 
Torrhalt (volym %):  Ca. 58 

  

 
  

BRUKSDATA  

  

Appliceringsmetod:  Stålspackel  
Förtunning / rengöringsmedel:  Vatten. Ska normalt inte förtunnas. 
Rekommenderad åtgång:  Bredspackling: 1 liter/m² vid 1 mm skikttjocklek  
Torktid: Beroende av underlag, skikttjocklek, temperatur och 

luftfuktighet 
Yttorr:  Ca. 0,5 timmar 
Övermålnings intervall, min:  
Skikttjocklek: 
Hållbarhet: 

       24 timmar.  
       Max. 3 mm 
       1 år i oöppnat emballage 
  

Lägsta appliceringstemp. °C:  + 5 

  

 
  

BRUKSANVISNING  

  

Förbehandling  

Ytan måste vara ren och torr, fri från fett och lösa partiklar. Blanka, målade ytor rengörs med Gjöco 

Hustvätt och mattslipas. Ojämnheter slipas bort. För skarvspackling av nya gipsskivor ska Proff 

Lättspackel J och pappersremsa användas. Ytorna slipas jämna. 

  

Användning 

Proff Lättspackel Grov appliceras med spackel, stålbrätte eller maskin. Det är viktigt att spacklet är 

genomtorrt mellan varje behandling. Åtgång: Beroende av underlaget ca. 1 m²/liter vid 1 mm 

skikttjocklek. Arbetstemperatur: Underlaget bör vara över + 5°C vid applicering. Slipning görs med 

slippapper 100–120. Spacklade ytor bör grundas innan tapetsering. 
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Lagring 

Se till att locket är tätt vid förvaring av färg för att undvika spill och intorkning. Spackel ska fraktas 

och lagras stående, torrt och frostfritt. 

 

Avfallshantering 
Spackel ska inte tömmas i avlopp eller natur, utan lämnas till återvinningsstation för farligt avfall. 

 

 
Övrig information 
Lagras torrt och frostfritt och skyddas från solljus. Obruten burk kan lagras i 12 månader. 
 
 
                   
Säkerhet  

Se separat säkerhetsdatablad.  

EU: s gränsvärde för denna produkt (kat A/g.): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <30 g / l VOC.  

 
  
Informationen i detta blad är baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet.  
Eftersom de relativa produkterna används ofta utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. 

Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi 

förbehåller oss rätten att ändra givna data utan förvarning. Färg kan betraktas som halvfabrikat och resultatet är beroende 

av ytbehandling, temperatur, program, typ av substrat, etc. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer 

automatiskt att upphöra fem år efter dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjøco AS  
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