Teknisk
Datablad
Rulle og
Bazookaspartel

MATERIALEBESKRIVELSE
MBK typebetegnelse Rulle og Bazookasparrtel (letspartel medium).
Beskrivelse

Brugsklar Sandspartelmasse til indvendig brug.

Anvendelse

Sigma Rulle og Bazookasparrtel er en færdigblandet medium letspartelmasse.
Spartelmassen udmærker sig ved at være let at bearbejde, således man
hurtigt og let opnår et perfekt resultat. Er meget let at slibe. Spartelmassens
konsistens gør den velegnet til påføring med malerrulle, hvorefter den glattes
med en stålspartel. Dette gør den velegnet til fuldspartling på beton, gips eller
tidligere behandlede overflader.

Egenskaber

Lav vægtfylde, kan påføres i op til 4 mm lagtykkelse uden revnedannelse,
minimal krympning og god vedhæftning på fast og ren bund. Kan med fordel
påføres med langhåret malerrulle eller påføres med traditionel sprøjteudstyr,
der kan påføre sprøjtespartelmasser. Ved gipspladesamlinger kan
spartelmassen påføres med Bazooka eller spartelboks. Efter påføring af
spartelmasse efterglittes der med glitterspartel for bedste resultat. Opfylder
kravene til EN 13963 og er derfor godkendt til spartling af gipspladesamlinger i
forbindelse med brug af papirstrimmel.

Farver og glans

Lys grå.

Basisoplysninger

Fyldstoffer
Kornstørrelse
Vægtfylde
Brandfarlighed

Krav til bunden

Bunden skal være tør, fast og ren.

Lys grå dolomitmarmor.
Max. 0,20 mm.
1,0 kg/liter.
Ingen.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger.
Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse m ed underlaget og
påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeh older os ret til
ændringer uden forudgående information.
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Brugsanvisning

Temperatur
Min. +6°C ved påføring og hærdning.
Fortynding
Påføring
Rengøring

Vand. Skal normalt ikke fortyndes.
Langhåret malerulle, samt Bazooka eller spartelboks.
Værktøj: Straks efter brug i vand.

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Sikkerhedsregler

Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Holdbarhed

Ca. 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.

Emballage

15 ltr. plastemballage.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger.
Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse m ed underlaget og
påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeh older os ret til
ændringer uden forudgående information.
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