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Rakennuskemia Oy
RK03075 / 0402
EN 15824
EN 13963 – 3A

TEKNISK DATABLAD

FILLER LM - Lättspackel
Volym

400ml, 3L, 10L

Färg

Ljus Grå

Beskrivning

Användningsklart, vattenlösligt, M1-klassificerat finspackel,
som är lättarbetat och lätt att slipa. Produkten är vit, luktfri
och innehåller ingen asbest eller glasfiber.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Sammansättning

Klar att användas

Utsläppsklass för byggmaterial

M1

Råmaterial

Fyllnadsmedel (dolomit) och bindemedel

Specifik vikt

1,05 kg/l

Kornstorlek

<0,20 mm

Ph värde

7-8 / Neutral

Torktid

Vid en temperatur på + 20 °C 1 mm / h

Arbetstemperatur

+ 5°C ... + 35 °C

Täckningsgrad

1 L / m² / mm

Arbetsredskap

Stålspatel

Transport

VAK/ADR inte klassificerad

Säkerhet

Produkten är inte klassificerad som farlig (se säkerhetsdatabladet)

Förvaring

I en oöppnad förpackning och skyddad från frost. Hållbarhet:
ett år från tillverkningsdatum.

TDS

Fortsätter på nästa sida...
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APPLIKATIONER
Lämplig för torra ytor inomhus: använd på väggar och tak för att jämna ut grova ytor, fogar och ytutjämningar. Använd även på fogband på gipsskivor. Lämplig för byggunderlag som t.ex. ytor av betong,
lättbetong, rappning, träfiber och gipsskivor och för utjämning av målade ytor.
Förbehandling av underlag: Underlaget ska vara torrt, dammfritt och rent. Tvättning med Maalarin-allrengöringsmedel rekommenderas för de målade ytorna före utjämning. Hårda glansiga färgytor ska
slipas matta. Primer kan användas på den yta som ska utjämnas för att förbättra vidhäftningen.

TDS

TEKNISK DATABLAD

BRUKSANVISNING
Sprid ut spacklet med en stålspatel. Kan fylla fogar på 0–4 mm med en påstrykning. Slipning och övermålning 2-10 timmar efter spackling. Sandpapper 120 (rekommendation). Använd skyddsglasögon och
andningsskydd när du slipar. Använd vatten för att rengöra dina verktyg. Verktygen ska inte förvaras i
spackelbehållaren.
Rengöring: Ta bort spackelrester från verktyg så bra som möjligt innan du tvättar dem med vatten. Resterna bör inte hällas i avloppssystemet utan levereras till den lokala återvinningscentralen.
Miljöskydd och avfallshantering: Tomma behållare kan återvinnas, i annat fall kommunal insamling av
farligt avfall.
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