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DATABLAD 859
8 30.09.2016 FEINSPACHTEL RAPID

kitt
PRODUKTTYP Bruksfärdig vattenburen akrylbaserad lättspackel.

ANVÄNDNING Kan användas för att utjämna små ojämnheter på grundmålat trä, murbruk, betong och grundmålat
stål.
Spacklet kan övermålas med både vatten- och lösningsmedelsburna akryl- och alkydfärger.
Innan produkten tas i bruk bör färgtillverkaren kontaktas för att försäkra att produkten lämpar sig för
objektet i fråga.

SPECIALEGENSKAPER FEINSPACHTEL RAPID torkar snabbt och kan därför appliceras i flera skikt under en kort tidsperiod.
Spacklet är fylligt, det är lätt att slipa och tål utan sprickbildning en våtskiktstjocklek på 1000 µm.

TEKNISKA DATA

Torrhalt 82 ±2 vikt-%

Totala massan av fasta ämnen

Flyktiga organiska ämnen (VOC)

ca 1400 g/l

ca 0 g/l

Torktid, +20°C, luftens relativa fuktighet 60 %

1 - 2 timmar beroende på skikttjockleken. Låga temperaturer och hög relativ fuktighet förlänger
torktiden avsevärt.

Kulörer Vit

SKYDDSMÄRKNING Se säkerhetsdatabladet.

Vänd

www.teknos.com


DATABLAD 859
Sida 2

BRUKSANVISNING
Ytans förbehandling Ytan ska vara ren, torr och fri från fett. Porösa och sugande underlag bör grundmålas innan de spacklas med

FEINSPACHTEL RAPID.

Trä- och hardboardytor i inomhusbruk grundas med grundfärg lämplig för dessa ytor.

På träytor i utomhusbruk är det möjligt, att FEINSPACHTEL RAPID spricker då träytan lever.

Stålytor behandlas med rostskyddsgrundfärg.

Gamla murbruksytor bör grundas.

Nya murbruksytor innehåller rikligt med fukt och de kan spacklas med FEINSPACHTEL RAPID först då murbruket är
helt torrt.

Gamla färgytor: All lossnande och löst sittande färg bör avlägsnas och intakta färgytor bör slipas väl.

Appliceringsförhållanden Luftens, ytans och spacklets temperatur bör vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Applicering FEINSPACHTEL RAPID appliceras med spatel.
Spacklet kan appliceras i flera skikt vått-på-vått.

Utomhus bör FEINSPACHTEL RAPID täckmålas så snart det har torkat.

ÖVRIG INFORMATION Lagringsbeständigheten anges på etiketten. Bör lagras svalt och i tätt försluten förpackning.

FÖRVARAS FROSTFRITT.

Databladets uppgifter är riktvärden som grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Teknos ansvarar för att produktens kvalitet överensstämmer med vårt
kvalitetsprogram. Teknos ansvarar däremot inte för den utförda målningsbehandlingen, då denna i hög grad är beroende av förhållandena vid hantering och applicering.
Teknos ansvarar inte heller för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. Produkten är uteslutande avsedd för yrkesmässigt bruk. Detta
förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. De senaste versionerna av
Teknos datablad, säkerhetsdatablad och systemblad finns på våra hemsidor www.teknos.com.
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