
BESKRIVNING AV PRODUKT
Snabbtorkande trälagningsmassa.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
För utfyllnad av hål och sprickor. Fäster på trä, sten, metall och liknande material.

ARBETSBESKRIVNING
1. Se till att appliceringsstället är rent och torrt. 2. Applicera massan med en stålspackel. Vid djupare hål kan det vara nödvändigt 
att lägga massan i flera skikt. Låt torka mellan varje skikt.  Den torra massan kan efterbehandlas och målas som trä.

MILJÖ & HÄLSA
Se säkerhetsdatablad.

Smart help
1-800-726-7845

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com

Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg Tlf: +46 
(0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50 21, www.bostik.se

Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom 
våra anvisningar och rekommendationer är samt-
liga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att 
hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga 
resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga 
oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.
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PRODUKTDATABLAD
PLASTISKT TRÄ



TEKNISK DATA
Egenskaper före applicering

Materialtyp 1-komponent, lösningsme-
delsbaserat

Konsistens Mjuk, smidig massa

Härdsystem/sätt Avdunstning av lösningsmedel

Densitet 1,0

Arbetstemperatur Över +10°C

Brandfarlig Ja

Lagring 2 år i obruten förpackning

Färger Teak, ek och fur

Förpackning 75 ml på blister

Egenskaper efter applicering

Torkning 30-45 min beroende på skikt-
tjocklek och temperatur

Övermålningsbar Ja

Rengöring Cellulosaförtunning

Klibbfri yta 5-10 min
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