
Superglat Vægspartelmasse
PRODUKTBESKRIVELSE

TYPE:
Brugsklar opretnings-/nivelleringsmasse.

EMBALLAGE:
70300, 1,5 kg plastbøtte
70302, 7 kg plastspand

EGENSKABER:
Hvid spartelmasse, baseret på polymer-emul-
sion fortykket med cellulose. Glat, udflydende 
masse til nem påføring uden tilsætning.

ANVENDELSE:
Til indendørs brug. Spartelmasse til store 
flader, som kan dække og fjerne små revner 
og andre overfladefejl. Perfekt overflade for 
efterfølgende tapetsering eller maling.

TEKNISKE DATA:
Densitet: 1,70 g/cm³
Tørstof: 74,5%
VOC-indhold: 1 g/L
Maks. partikelstørrelse: 100 μm
Maks. lagtykkelse: 2 - 3 mm
Tørretid: 6 - 12 timer
Rækkeevne: Ca. 1 m²/L/mm
Min. temp. for anvendelse: 5° C
Vedhæftning på beton: 145 N/cm²

SIKKERHED:
God renlighed bør overholdes. Ved hudkon-
takt vaskes med vand og sæbe. 
Kodenr. (1993):  00 - 1
Brandfareklasse:  Ingen
Sundhedsfareklasse: Ingen
Se Sikkerhedsdatablad på www.casco.dk

ANVENDELSE

UNDERLAG:
Gips, gipsplade, mursten og andre murflader.

FORARBEJDE:
Børst alt løst materiale af. Fladerne skal være 
faste og tørre. Generelt er der ikke behov for 
at grunde, men stærkt sugende underlag kan 
med fordel fugtes med vand. Overmal søm- 
og skruehoveder med en oliebaseret maling.

VÆRKTØJ:
Glat spartel.

PÅFØRING:
Påfør spartelmassen i et jævnt ensartet lag i 
maks. 1 - 2 mm lagtykkelse pr gang. Sørg for 
at massen presses grundigt ind i revner og 
sprækker. Massen skal tørre i 4 timer inden 
slibning. Kan males eller tapetseres efter 12 
timer.

RENGØRING AF VÆRKTØJ:
Vask værktøj i lunkent vand straks efter brug.

LAGRING:
Sæt låget på igen straks efter brug. Opbeva-
res på et køligt og tørt sted.
Tåler ikke frost.
Holdbarhed 24 måneder.
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Vore informationer er baseret på laboratorieforsøg 
og er alene en vejledning ved valget af produkt og 
arbejdsmetode. Alle anbefalinger er baseret på 
almindelig anvendelse af produkterne. I mange 
tilfælde bør der foretages specifikke tests.

Enhver yderligere anbefaling, der ydes vederlags-
frit, er alene baseret på generelt kendskab bruge-
rens produkt.

Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for 
vor kontrol kan Casco Byglim A/S ikke påtage 
sig ansvaret for de opnåede resultater eller in-
destå for, at vore produkter til enhver til vil give 
en problemfri produktion.
Vort ansvar dækker udelukkende direkte per-
son- eller tingskade, som beviseligt er opstået 
som følge af mangler eller fejl ved et af os 
fremstillet produkt. I øvrigt henvises til vore al-
mindelige salgs- og leveringsbetingelser.
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