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PRODUKTBESKRIVELSE
Krympefri og slipbar lettfiller med Bostik SPO-teknologi. For sparkling og utjevning av ujevnheter og sprekker i ett trinn.

BRUKSOMRÅDE
For innendørs sparkling og utjevning av ujevnheter, sprekker og skruehull i faste materialer som tre, metall, sement, gips og tegl
med maks sjikttykkelse 40 mm. Malt sparkeloverflate blir jevn, uten sprekker, blødning eller misfarging.

ARBEIDSBESKRIVELSE
Overflatene må være tørre og rene og fri for fett. Reparasjon kan ofte gjøres i ett lag uten etterarbeid (maks sjikttykkelse 40
mm): påfør massen med et lett trykk og benytt en sparkelspade. Glatt med et finkornet sandpapir. Overmalingsbar med de
fleste malingstyper. Vann/akrylbaserte – ofte innen 15–20 minutter og gjennomtørr etter 24 timer (10 mm). Prøv
overmaling med en snekkergrunning for å unngå sprekkdannelser i dekkfargen. Begrensede bevegelsesevner – sørg for at
underlaget ikke beveger seg for å unngå sprekkdannelser.

ARBEIDSBESKYTTELSE
Fugemassen oppfyller høye krav til miljø og arbeidssikkerhet og gir lave utslipp til miljøet. For ytterligere informasjon,se
sikkerhetsdatablad

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00
info.no@bostik.com

Bostik A/S, Tlf: 69 19 06 00, www.bostik.no

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data vi henviser til også våre anvisninger og anbefalinger, er alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet
for å hjelpe forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig
resultat. Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke
påta oss noe ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.

PRODUKTBESKRIVELSE

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com

Bostik A/S, Tlf: 69 19 06 00, www.bostik.no

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data vi henviser til også våre anvisninger og anbefalinger, er alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet
for å hjelpe forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig
resultat. Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke
påta oss noe ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.

