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Produktinformation:

Rustik Lättspackel 636
Vattenbaserat infärgat spackel
Produktbeskrivning & användning:
Rustik Lättspackel 636 är ett färdigblandat infärgat spackel, som används
inomhus i torra utrymmen till dekorativ väggbehandling, där man vill ha ett
rustikt utseende.
Spacklet är av högsta kvalitet och därmed lätt att applicera och att slipa.
Produktens speciella sammansättning bidrar till att den färdiga behandlingen
får extra färgskiftningar, som förstärker den robusta känslan.
När spacklet torkat förseglas ytan med Rustik Topcoat 229.

Fysikaliska / Kemiska data:
Spackelmassa:
Bindemedel:
Pigment/Fyllmedel:
Partikelstorlek:
Konsistens:
Densitet:
Hållbarhet:
Förpackning:

EVA-polymerdispersion
Expanderad perlit och dolomit
Max 0,2 mm
Pastös
ca 1,0 kg/liter
Minimum 12 månader i oöppnat emballage vid sval förvaring. Förvaras frostfritt.

Kulör

Härdat spackel:
Övermålningsbar:
Beständighet:

Bottle Green

Artikelnummer Emballage
63614
10 l

Black Blue

63615

10 l

Oxide Red

63616

10 l

Grey Beige

63617

10 l

Dark Grey

63618

10 l

Light Grey

63619

10 l

Ja
Spacklet är inte vattenbeständigt.
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Bruksanvisning:
Förberedelser:

Alla ytor ska vara rena, fria från damm och lösa partiklar. Porösa eller starkt sugande
underlag bör grundas med Väggrundering 224 eller 228 efter rengöring. Använd
maskeringstejp på kanter och täck golvet med täckpapp eller liknande.

Applicering:

OBS: På grund av risk för nyansskillnader bör man inte använda olika batchnummer
till samma vägg.
Applicera Rustik Lättspackel 636 med spackel i ca 1 mm skikttjocklek. Observera att
spackelmönstret medverkar till färgskiftningarna i slutresultatet och man skall därför redan nu
tänka igenom hur spacklet appliceras. Önskas finare skiftningar används små drag med
spackeln, medan större rörelser ger ett grövre mönster. Ta bort eventuell maskeringstejp och
låt spacklet torka ca 12 timmar.
Vill man ha ett jämnt och fint slutresultat slipas väggen helt slät med ett 180-korn slippapper.
Avlägsna dammet från ytan med en trasa eller dammsugare. Strävar man efter mer
markerade spackeldrag låter man bli att slipa.
Maskera angränsande ytor igen och applicera det andra spackelskiktet som en
skrapspackling. Särskilt här måste man ta höjd för slutresultatet och anpassa hur spacklet
dras. Små drag ger ett finare spel. Mörkare nyanser skapas genom tjockare skikt. Ta bort
maskeringstejpen och låt väggen torka i ca 12 timmar.

Efterbehandling:

För att öka ytans tålighet och vattenbeständighet samt för att framhäva spacklets
färgskiftningar appliceras Rustik Topcoat 229.

Bredspackling:

10 liter till ca 8 m²

Torktid:

Beroende på skikttjocklek, fuktighet och temperatur. Under normala omständigheter är
spacklet sliptorrt efter ca 12 timmar.

Rengöring:

Spackel på huden avlägsnas med tvål och vatten. Verktyg rengörs med vatten innan
spacklet torkat. Intorkat spackel kan lösas upp genom blötläggning i vatten.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga
produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för
slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och
inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.
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