
BESKRIVNING AV PRODUKT
3055 Light Wall är ett cementbaserat lättfillerspackel för lagning och slätspackling av väggar och tak inomhus.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
3055 Light Wall är avsedd för inomhusbruk vid nyproduktion och renovering av betong, lättbetong, puts eller tegel (Leka block). 
Spacklet är baserat på lättfillertekniken vilket gör den mycket smidig att blanda och applicera. Upp till 25 mm per skikta och den 
är snabbtorkande. Ny primning vid flera skikt. Upp till 35 % högre fyllandsgrad jämnfört med vanligt cementbaserad väggspackel 
p.g.a lättfiller innehållet.

ARBETSBESKRIVNING
Rengöring: Underlaget skall vara rent och fritt från damm, cementhud fett eller andra föroreningar. Sugande underlag primas med 
Bostik P 6000 och icke sugande underlag med Ardagrip Xpress. Temperaturen i underlaget och i lokalen skall vara +10 C - + 25 C. 
Nygjuten betong och puts skall vara minst 1 månad gammal. Blandning: Till en säck (20 kg) blandas 6 liter rent vatten. Blanda 
med stark vispförsedd borrmaskin till en klumpfri massa. Applicering: Massan läggs på med stålspackel eller vid tjockare skikt med 
murslev. Lägg först på ett tunnare skikt och bygg sedan upp till önskad tjocklek (max 25 mm / skikt). Efter ca. 1 timme (+20 C är 
massan halvhärdad och kan slätas och formas. Efter ca. 3 timmar (+20 C) har massan torkat och är färdig för plattsättning (tät-
skikt vid 5 mm spackelskikt efter ca. 3 tim.)
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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
3055 Light Wall



TEKNISK DATA
Egenskaper före användning

Bindemedel  Specialcement

Ballast  Lättfiller

Tjocklek  2-25 mm

Vattenmängd  6 liter till 20 kg pulver

Åtgång  ca. 1,1 kg / kvm / mm

Användningstid  30 - 40 minuter

Egenskaper efter användning

Beläggningsbar  ca. 3 timmar (+20 C)

Färg  Grå

Rengöring av verktyg  Omgående med vatten

Lagring  6 månader torrt, svalt och i 
oöppnad förpackning
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