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Teknisk data
Bruksområde: Innendørs
Bindemiddel: Sampolymerlateks
Kornstørrelse: Max 0,16 mm
Densitet: 1,3
Tørketid: +23°C 50 % RF: 4 timer, avhengig
av sjikttykkelse
Luft/temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF
optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Sparkel
Slipeegenskaper: Lettslipt
Emballasje: 2,5 liter og 10 liter
Farge: Gråtonet
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
Overensstemmer med kravene for CE-
merking ifølge direktivet: EN 13963 og EN
15824.
Miljø
Minimer forbruket ditt ved å finne ut hvor
mye du trenger. Ta vare på rester slik at du
kan bruke dem igjen. Gjennom å bruke disse
minsker du produktets miljøpåvirkning.
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Produktbeskrivelse
Original Vegg- og taksparkel Medium er en allround
lettsparkel med høy fyllevne beregnet for innendørs
lettsparkel for i-, skjøt- og helsparkling på puss, betong,
lettbetong og platematerialer i tørre rom.
Til bredsparkling anbefales en total sjikttykkelse på maks 3
mm. Fyllevnen for enkelthull og ujevnheter er høyere, opp
til 5 mm.
 
Behandling
Underlaget skal være fast, rent og tørt. Original Vegg- og
taksparkel Medium er beregnet for håndsparkling. Ved
sliping anbefales øyebeskyttelse og støvmaske.
Oppbevares frostfritt. Sparkle aldri når temperaturen er
under +5°C.
 
Helse og Miljø
Sparkelsjikt kan ved sliping eller behandling med
varmepistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å
arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig
verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se
informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen
åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter
maling.  Flytende malingrester og såpevann må ikke
tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon.
Tomemballasje leveres for gjenvinning.
Se: www.tomtogtort.no
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