
Tekniskt datablad

^(ValidationDate) 134 5

JOTUN Spackel gipsskiva - fin
Annan

1
DK - IS - NO - SE Not approved

Typ

Lättspackel för inomhusbruk i torra rum. Spackel baserat på polymerdispersion. Tillsatt lätta fyllnadsmedel och 
finfördelad dolomitmarmor.

Användningsområde

Skarv- och fläckspackling på gipsskivor och andra byggskivor. Kan även användas som spackel på puts och 
betong.

Lämplig att använda ihop med JOTUN Spackelremsa papper vid skarvspackling av gipsskivor.

Underlag

Gipsskivor och andra byggskivor samt puts och betong.

Produktbeskrivning

Produktdata
3 L, 10 L och 15 L Emballage. Produkten finns även i 0,4 L tub, se separat TDS.Emballagestorlek

Kulör beige

Torrhalt 49 volym%

Litervikt 1,3

Fyllnadsegenskaper 0-1,5 mm mm

± 2

Partikelstorlek mm0 -0,2

Appliceringstekniska data

Appliceringsmetoder

Använd spackelspade för applicering och bearbetning av spacklet. För slipning av spackelmassan används 
sandpapper.

Storleken på munstycket anpassas efter sprutans kapacitet. Vid bredspackling rekommenderas en sprutvinkel 
på 60 grader.

Riktlinjer vid högtryckssprutning

Vatten

Rengöring av verktyg

Förbrukning per strykning

Beror av underlagets sugförmåga.

Utgivningsdatum:
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Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU  för 
denna produkt.
För upplysning om närmaste Jotunkontor hänvisas till www.jotun.com.
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Blandningsförhållande (volym)

En-komponent, färdig att användas.

Förhållanden under applicering

Underlagets temperatur skall minst vara +10 °C.

Torktider

Tjocka lager, låg temperatur, hög luftfuktighet och liten luftväxling förlänger torktiden.

23 °C

Dammtorr ca. 30 min.
Torr för beröring 24 t.

24 t.
Brukstorr ca. 24 t.
Övermålning/Slipning

Luftens temperatur
Luftfuktighet (RH) 50 %

Underlagets temperatur 23 °C

Övermålningsbar efter 24 t.

Bruksanvisning

Förarbete

Utstående ojämnheter och betonggrader avlägsnas med spackelspade eller genom slipning.
Blanka ytor rengöres med JOTUN Målartvätt och mattslipas.
Före spackling utföres skall ytan vara torr och fri från damm, sand, olja och andra föroreningar.

Förbehandling

Om avståndet mellan gipsplattorna är mer än 3mm skall de förspacklas med JOTUN Spackel lagningsspackel.

Spackel, fogmassa

Försänkta skarvar fylls med spackelmassa. Större utfyllnad än 1,5 mm skall läggas i flera lager. JOTUN 
Spackelremsa papper läggs i det våta spacklet och trycks in ordentligt med hjälp av en spackelspade. JOTUN 
Spackelremsa papper skall endast användas på gipsskivor. Avlägsna överskott av spackelmassa. Skarven skall 
spacklas 2 gånger till. Spacklet  påförs med lämpligt verktyg. Det är viktigt att spacklet är helt genomtorrt innan 
nästa behandling.

Skruv-/spikhål och andra byggskivor än gipsskivor, skarv- och fläckspacklas 2-3 gånger.

Anmärkning

Vid torra och kalla förhållanden rekommenderar Jotun att skrapspackla i samband vid skarvspackling.

Rengöring av spill

JOTUN Special wipes rekommenderas för att rengöra spill. JOTUN Special wipes är en praktisk tvätt- och 
rengöringsservett för rengöring innan och under målning.
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Ej tillämpligt. Produkten skall inte användas ensam.

Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgänligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare 
information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Lagringstid ca. 12 månader i oöppnat emballage. Fraktas och förvaras frostfritt.

Avfallshantering

Spackelrester får inte tömmas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.

Miljömärkning

Godkännanden

CE-märkning

Hälsa och säkerhet
Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.
Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av 
produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.
Första hjälpen, se punkt 4.
Hantering och lagring, se avsnitt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Gällande föreskrifter, se punkt 15.
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Ansvarsfriskrivning
Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad 
på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte 
garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United 
Kingdom) som är giltig.


