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JOTUN Snabbspackel - Akryl
Produktbeskrivning
Typ
Lättspackel baserat på akryl.

Egenskaper och fördelar
Snabbtorkande, lätt att slipa och ger en slät yta.

Användningsområde
För spackling av dörrar, lister och övriga snickerier.

Produktdata
Emballagestorlek

0,4 L Tub och 3 L Emballage

Kulör

Vit

Generisk typ

Akrylemulsion

Torrhalt

59

Litervikt

1,8

Fyllnadsegenskaper

0-1 mm

pH värde

9 (at 10% koncentration)

± 2 volym%

mm

Appliceringstekniska data
Appliceringsmetoder
Stål- eller bakelitspackelspade.

Rengöring av verktyg
Vatten

Blandningsförhållande (volym)
En-komponent

Förtunning
Skall normalt sätt inte spädas.

Förhållanden under applicering
Underlagets och luftens temperatur skall minst vara +10 °C.
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Dessa tekniska data ersätter tidigare data.
Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för
denna produkt.
För upplysning om närmaste Jotunkontor hänvisas till www.jotun.com.
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Torktider
Tjocka lager, låg temperatur, hög luftfuktighet och liten luftväxling förlänger torktiden.
Luftfuktighet (RH) 50 %
Luftens temperatur
Underlagets temperatur
Dammtorr
Torr för beröring
Övermålningsbar efter
Brukstorr

23 °C
23 °C
30 min.
4 t.
4 t.
4 t.

Bruksanvisning
Förarbete
Blanka ytor rengöres med JOTUN Special målartvätt, mattslipas och dammas av innan spackling.

Grundning
Nytt trä grundas med JOTUN Kvist- och spärrgrundning innan spackling.

Spackel, fogmassa
För slipning av spackelmassan används sandpapper.
För att uppnå bästa möjliga resultat bör man spackla 2 gånger. Vid stora skador/hack måste man påföra flera
lager spackel tills ytan är helt jämn då spacklet är torrt.

Rengöring av spill
JOTUN Special wipes rekommenderas för att rengöra spill. JOTUN Special wipes är en praktisk tvätt- och
rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

Underhåll
Ej tillämpligt. Produkten skall inte användas ensam.
Det finns FDU-datablad tillgänligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare
information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring
Fraktas och förvaras frostfritt.

Avfallshantering
Spackelrester får inte tömmas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.
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Hälsa och säkerhet
Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.
Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.
Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av
produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.
Första hjälpen, se punkt 4.
Hantering och lagring, se avsnitt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Ansvarsfriskrivning
Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad
på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte
garantera annat än produktens kvalitet.
Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.
Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United
Kingdom) som är giltig.

