MAGNUM R-125 Light Weight Spartelmasse
Spartelmasse til Gipssamlinger og Beton overflader .
Teknisk Data & Vejledning
Magnum R-125 er spartelmasse til indvendig brug på vægge og loft. Spartelmassen er af typen let
spartelmasse og kan bruges på overflader som gips, beton, yton m.m. Spartelmasasen er godkendt til
gipslade samling med godkendt papir armerings bånd, Ce norm en13963 : 2006. Spartelmassen kan på
føres manuelt eller mekanisk ved brug at airless pumper, Bazukla boks m.m. Spartelmassen er vand
opløseligt og indeholder ikke flyveaske. Spartelmassen skal efterbehandles med eks.primer, maling,
glasvæv, filt, tapet m.m

Anvendelse.
Overflader spartling på gips, beton ,yton gasbeton m.m
Gips samling med papir armering, spartling over søm/skrue huller.
Finish spartling over samlinger på gipsplader.

Før spartling.
Gipspladerne skal være monteret efter producenternes beskrivelser.
Overfladerne skal være rene og tørre, fri for fedt, olie, støv m.m, Min Overflade Temp. 13.
Det anbefales at spartling sker ved 50% fugtighed.

Spartel vejledning med papirstrimmel.
Læg et lag spartelmasse ned i den forsinkede gipssamling næsten helt til overfladen. Tryk herefter *papir
armeingstrimmel ned i spartelmassen. Papirstrimlen lægges i med ”let hånd”. Træk en tynd hinde
spartelmasse over papiret. Lad nu spartelmassen tørre min. 24 timer. Spartelmassen skal være fuld hærdet
imellem spartlingerne. Ved finish spartling(2-3 gang spartling) spartles der med 10” eller 12” spartel.
Der spartles ind til gipssamlingen er fyldt og er i niveau med gipsoverfladen.
Det anbefales at spartel 3 gange for få det absolutte bedste resultat. Søm/skrue huller skal spartles 2 gange
Der spartles 2 gange over *spartelhjørner
Magnum slibes med korn 120-220 eller vådslibes.
Efterbehandlinger med maling/grunder gøres efter producenternes foreskrivelse.

Spartel vejledning med spartelmaskine.
Ved brug af spartelmaskine(bazuka, spartelbokse airless pumpe) kan spartelmassen piskeses let og
fortyndes hvis nødvendigt. Ved fortynding bruges ren kold vand.

Sikkerhed
Sikkerhedsbriller og støvmaske p2, skal bruges ved slibning af spartelmassen. Spartelmassen indholder gips
Silca støv/ kvarts som kan være skadelig i store mængder

Produkt info.
Material:
Værktøj:
Obevaring:
Dækevne:
Pakning:
Arbejdstemperatur min:
Farve:
Vægtfylde:
Mal kode:
Rengøring:

Vand, kridt, dolomit kalk, gips, ekspanderet perlite, vinyl polymer
Håndspartel eller mekanisk spartel
Frostfrit.
1 m2. Ca. 1 L ved 1 mm lagtykelse
17 liter spand, 13,1 liter karton.
13°.
Gylden
1,05 Kg/l
00-1
vand
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