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JOTUN Spartel til Træ - Akryl
JOTUN Sparkel for treverk - Akryl

Produktbeskrivelse
Type
Let akrylspartelmasse.

Egenskaber og fordele
Tørrer hurtig, nem at slibe og giver en flot overflade.

Anvendelsesområde
Til spartling af døre, lister og andet træværk.

Produktdata
Emballagestørrelser

Iht. den til enhver tid gældende prisliste.

Kulører

Hvid

Generisk type

Akrylemulsion

Tørstof

59

Litervægt

1,8

Fyldeegenskaber

0-1 mm

pH værdi

9 (at 10% koncentration)

± 2 volumen%

mm

Påføringsinformation
Påføringsmetoder
Stålspartel eller bakelitspartel.

Rengøring af maleværktøj
Vand

Blandingsforhold for produktet (volumen)
En-komponent.

Fortynder
Skal normalt ikke fortyndes.

Forhold under påføring
Underlagets og luftens temperatur skal mindst være +10°C.
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Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.
Jotun anbefaler at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) for dette produkt.
Find dit nærmeste Jotun kontor på vores webside www.jotun.com.
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Tørretider
Tykke lag, lav temperatur, høj luftfugtighed og dårlig ventilation forlænger tørretiden.
Relativ Fugtighed (RF) 50%
Lufttemperatur
Overfladetemperatur
Støvtør
Berøringstør
Overmalbar efter
Klar til anvendelse

23°C
23°C
30 min.
4 time(r)
4 time(r)
4 time(r)

Brugsanvisning
Forarbejde
Blanke underlag rengøres med Specialvask Før Maling, slibes matte og afstøves inden spartling.

Grunding
Nyt træværk grundes med JOTUN Knast- og Spærregrunder inden spartling.

Spartel, fugemasse
Til slibning af spartelmasse anvendes slibepapir eller filtsebræt.
For at få det bedst mulige resultat spartles 2 gange. Ved større skader/hak skal man spartle flere gange, helt til
underlaget er jævnt, når spartlen er tør.

Rengøring af spild
JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. JOTUN Special Wipes er en praktisk vådserviet, som
anvendes før og under malearbejdet.

Vedligeholdelse
Ikke aktuelt. Produktet anvendes ikke for sig selv.

Opbevaring
Transporteres og opbevares frostfrit.

Affaldshåndtering
Spartel må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale forskrifter.
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Helse og sikkerhed
Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.
Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er
specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.
Førstehjælp, se pkt. 4.
Håndtering og opbevaring, se punkt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer:

Ikke anmeldelsespligtig.

00-1

1993

Sikkerhedsregler

Forbehold
Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og
praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet
anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan
implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de
oplyste data uden yderligere varsel.
Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg
ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.
Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske
version, der er gældende.

