
BESKRIVNING AV PRODUKT
Ett grovkornigt handspackel med extra hög fyllförmåga och vidhäftning

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Lämpligt för spackling av murade och putsade ytor, tegelväggar etc och för reparation av skador och håligheter inomhus i torra ut-
rymmen. Den mycket höga fyllnadsförmågan gör att spacklet är speciellt lämpligt för stora i- spacklingar och utlagningar på vägg- 
och takytor

ARBETSBESKRIVNING
Ytorna skall vara rena, torra och väl bundna. Appliceras för hand med stålspackel.  Önskas en finare yta, efterspackla med medi-
um eller fin spackel. Spacklade ytor slipas med slippapper, kornstorlek 100-120, dammas sedan av och grundas före tapetsering 
eller målning.

MILJÖ & HÄLSA
Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. Fyllnadsmedlet kan skapa ögonirritati-
on vid slipning, varför skyddsglasögon bör användas. För ytterligare information, 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
LÄTTSPACKEL GROV LG



TEKNISK DATA

Kulör Grå

Fyllmedel Vit dolomitmarmor och lät-
tfiller

Kornstorlek 0 - 0,30 mm

Bindemedel Cellulosaderivat, polymerdis-
persion

Förtunning Vatten. Skall normalt inte 
förtunnas.

Lagring Svalt men frostfritt

Lagringstid 1 år i oöppnad förpackning 
vid +20ºC.

Brandfarlighet Sprider eller underhåller inte 
eld

Rengöring Verktygen görs rena med 
vatten

Densitet 0,8

Torktid Ca 8-10 tim beroende på 
temperatur, luftfuktighet och 
skikttjocklek Genomtorr efter 
ca 1 dygn.

Skikttjocklek Max 15 mm

Materialåtgång Ca 1 liter/m2 bredspackling 
vid 1 mm skikttjocklek

Arbetstemperatur Kan appliceras från +5 till 
+30ºC, optimal temperatur 
18-20ºC
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