
Medium lettsparkel  

OBS: Forskriftene som omfattes av dette dokumentet, er et resultat av produsentens eksperimenter og erfaring, og er blitt fremsatt i god tro. 
Grunnet mangfoldet av materialer og underlag samt det store antall mulige bruksområder som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta på 
oss noe ansvar for det oppnådde resultat. Det anbefales uansett å utføre tester før full i gangsetting.
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Ferdigblandet sparkelmasse til innendørs skjøt-, flekk-
og helsparkling av bygningsplater, puss og betong.
Produktet har høy kvalitet med god heftevne og lite
krymp. Egnet for ilegging av sparkelremse (perforert
papirstrimmel).

Forbehandling: Fjern utstående ujevnheter og grader.
Blanke flater mattslipes. Flatene rengjøres for støv, fett
og andre urenheter før sparkling.

P åfør ing: Underlag og lufttemperatur må være over
+5° C ved påføring. Kan legges på i lag inntil 4  mm.
Ønskes det tykkere lag påføres dette i flere omganger.
Pass på at det er helt tørt før nytt lag legges. Gipsplater
med forsenket skjøter fylles med fin lettsparkel (gips-
platesparkel), deretter legges perforert papirstrimmel i
den våte sparkelen og presses godt inn med bred-
sparkelen. Overskytende sparkel fjernes. Legg så et
tynt lag sparkel over vått i vått slik at remsen får lik
fuktighet fra begge sider. Skjøten oversparkles
 ytterligere 2 ganger med Medium Lettsparkel som
 fordeles ut med bredsparkelen. Påse at sparkelen er
gjennomtørr mellom hver behandling.

Fyllinger større enn 4  mm legges over flere sjikt for å
unngå sprekkdannelser i sparkelen.

S liping: Til sliping anbefales det slipepapir med korn-
størrelse 10 0 -120. Benytt briller og støvmaske.  Fjern alt
slipestøv før neste behandling. 

E tterbehandling: Sparklede flater skal grunnes/
førlimes hvis det skal tapetseres.

Miljø: Produktet er miljøvennlig og 
oppfyller kravet til miljømerket Svanen. 
Sparkel må ikke tømmes i kloakkavløp, 
men leveres til lokal miljøstasjon. 
Oppbevares utilgjengelig for barn. 

Kvalitet :
- Oppfyller kravet til CE-merking i henhold til EN 13963
- Produksjon i henhold til ISO 90 0 1 og ISO 14 0 0 1

Teknis ke data:

30 .1 0 .20 15

Bindemiddel: Latex-sampolymer
Løsemiddel: Vann
Fyllmiddel: Hvit dolomitt
Kornstørrelse: ≤ 0,2 mm 
Fyllegenskaper: 4  mm
Tørketid ved 23° C 50 %  R H: Overmalbar etter 24 timer. Tykke lag, høy luftfuktighet

eller lav temperatur gir en forlenget tørketid.
Temperatur ved påføring: Minimum +5° C   
Oppbevaring: Frostfritt
Rengjøring: Vann
Bruksområde: Innendørs i tørre rom.
Holdbarhet: 1 år fra datomerking i uåpnet forpakning, når lagret 

tørt og frostfritt.
Brannreaksjon: A2. Sprer eller opprettholder ikke ild.
Bøyestyrke før deformering:  Større enn 320  N    
Forbruk: Ved skjøtesparkling 3 ganger: ca 0 ,3 liter/meter

Ved bredsparkling 1 mm snittykkelse: ca 1 liter pr m2

Tørrstoffinnhold: ca 55%
pH-verdi: ca 9
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