
Handspackel Grov

Grovspackel är ett grovgraderat lättspackel för
användning inomhus. Spacklet är avsett för
lagning och spackling i tjocka skikt på puts,
betong, lättbetong och skivmaterial. Grovspackel
har mycket god fyllnadsförmåga. Spacklet är
smidigt och starkt, och grått till färgen.

Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt
EN 15824.

Teknisk information
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG
- 1 m²/l

MÅLNINGSTEMPERATUR
Lägst +5°C yttemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 2 timmar. Övermålningsbar efter 12 timmar.

För aktuell uppdatering: www.alcro.se

Förvaras frostfritt

Speciellt anpassad för lagning och spackling i tjocka skikt
Har mycket god fyllnadsförmåga
Spacklet är smidigt och starkt
Extra hög fyllnadsförmåga
Ger en målningsbar yta
Lätt att applicera & slipa
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Förberedelse av ytor
Se till att underlaget är rent, torrt och fritt från stoft.

Applicera
Spacklet appliceras normalt för hand med en spackelspade
som är avsedd för den här sortens spackel. 

Använd skyddsglasögon när du slipar över ögonhöjd. När
du slipat bör du damma av ytan innan du målar eller
tapetserar. Om du ska tapetsera bör du förlimma
spackelytan.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga
mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten.
Spackelrester ska inte hällas i avloppet, utan lämnas till
lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till
återvinning.

Viktigt
Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester
och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på
krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de
många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i
strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan
anmälan.
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